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ARTERIN COLESTEROL
PT

Por favor, leia este folheto antes de utilizar Arterin® Colesterol e guarde-o cuidadosamente depois de o ler pois contém 
informação importante. Consulte o seu médico ou farmacêutico caso necessite de mais informações ou aconselhamento.

O QUE É ARTERIN® COLESTEROL?

Arterin® Colesterol é uma solução eficaz e bem tolerada para controlar o seu colesterol. Arterin® Colesterol contém 
extratos naturais de Laranja bergamota  padronizados com elevada qualidade, alcachofra e esteróis vegetais, bem como 
Vitamina C, que funcionam de forma sinérgica para otimizar o seu efeito.

%VRN - Valor de referência do nutriente 
 
COMO FUNCIONA ARTERIN® COLESTEROL?

Arterin® Colesterol atua em 3 frentes: 
- Redução do colesterol
- Vasos sanguíneos saudáveis
- Ação antioxidante

Os esteróis vegetais têm demonstrado reduzir os níveis de colesterol no sangue O colesterol elevado é um fator de risco 
para o desenvolvimento de doença coronária cardíaca A vitamina C contribui para a normal formação de colagénio para 
funcionamento normal dos vasos sanguíneos A vitamina C contribui para a proteção do stress oxidativo das células  

COMO USAR ARTERIN® COLESTEROL?

1 a 2 comprimidos por dia, de preferência à noite. Não exceder a dose diária recomendada.   

PRECAUÇÕES: 
este produto é um SUPLEMENTO ALIMENTAR e não deve ser utilizado como substituto de um regime alimentar variado e 
equilibrado, nem de um estilo de vida saudável. Arterin® Colesterol destina-se a pessoas que queiram controlar o seu 
nível de colesterol sanguíneo. Não exceder a dose diária recomendada de 3 g por dia de esteróis vegetais adicionados (1 
comprimido contém 120 mg de esteróis vegetais - 2 comprimidos contêm 240 mg de esteróis vegetais).
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes. 

Consulte o seu médico ou farmacêutico se já estiver a tomar medicamentos antidislipidémicos. Não recomendado 
durante a gravidez ou amamentação. Apenas para adultos. Arterin® Colesterol deve fazer parte de uma dieta variada e 
equilibrada, incluindo o consumo regular de frutas e vegetais que contribuam para a manutenção dos níveis de carotenos. 
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 Informação  Por 1  Por 2 
 Nutricional comp. 

%VRN
 comp. 

%VRN

 Extrato de Laranja Bergamota 200 mg -* 400 mg -**
 Fitoesteróis 120 mg -* 240 mg -**
 Extrato de Alcachofra 80 mg -* 160 mg -**
 Vitamina C 20 mg 25% 40 mg 50%

CONSERVAÇÃO:
Conservar em lugar fresco e seco. Manter fora da vista e do alcance das crianças.
1 O efeito benéfico na redução de colesterol é obtido com uma dose diária de 1,5 a 3g de esteróis vegetais; para 
manutenção de colesterol a dose mínima de esteróis vegetais recomendada é de 0,8g. 

Arterin® Colesterol está disponível em farmácias e parafarmácias num pack de 30 ou 90 comprimidos. É possível que 
não sejam comercializadas todas as apresentações. 

DISTRIBUIDOR:   
Perrigo Portugal, Lda. Lagoas Park, Edifício 15, Piso 3. 2740-262 Porto Salvo


