
VP00000.001
bijsluiter: REDICHOL FORTE NG
formaat: 148 x 210 mm
bedrukking: recto/verso ZWART

Redichol® Forte NG  

Redichol® Forte NG filmtabletten bevatten een zeer complete formule en een unieke combinatie van 500 mg Berberine 
(Berberis aristata of “boomkurkuma”), 175 mg rood gefermenteerde rijst, 50 mg Kaneelextract (10/1), 30 mg Artisjokextract 
(12/1), 10 mg Zink en 50 µg Chroom. 
Redichol® Forte NG bevat het gepatenteerde Rebersa®, een innovatief en uiterst zorgvuldig geselecteerde berberine van 
een beproefde kwaliteit. Dit is een zeer hoog geconcentreerde berberine van minimaal 97% Berberine HCl.
Berberine (Berberis aristata) helpt op een natuurlijke wijze de cholesterol te beheersen, is goed voor het triglyceridegehalte 
en het behoud van een normale bloedsuikerspiegel(1,2).
Chroom draagt bij tot het behoud van een normale bloedsuikerspiegel(2).
Redichol® Forte NG is een nieuwe generatie en innovatie dankzij de dubbele werking op zowel de cholesterol(1) als de 
suikerspiegel(1,2).

Waarom is cholesterol belangrijk?
Cholesterol is een belangrijke bouwsteen voor de cellen en zonder cholesterol kan je niet leven. Het is afkomstig uit de 
voeding maar wordt ook in de lever aangemaakt. Teveel “slechte” cholesterol (LDL) is ongezond, omdat dit in het lichaam 
blijft circuleren en afzettingen kan geven in de bloedvaten. ”Goede cholesterol” (HDL) brengt het teveel aan cholesterol 
naar de lever waar het wordt afgebroken. Om gezond te blijven is het belangrijk om het cholesterolgehalte te beheersen 
evenals het gehalte aan “slechte cholesterol” (LDL). 

Waarom is een goede suikerspiegel belangrijk?
Suikers of koolhydraten voorzien ons lichaam van voldoende brandstof of energie om goed te kunnen functioneren. Deze 
suikers worden in het lichaam omgezet naar glucose. Glucose (of de suikerspiegel) stijgt in het bloed als de inname van 
koolhydraten te hoog is.
Om je bloedsuikerspiegel in balans te houden is het belangrijk dat je niet alleen let op je voeding maar ook zorgt voor 
voldoende slaap, minder stress, ontspanning en beweging.

Wat is berberine?
Berberine is een zeer zuiver extract van Berberis aristata, een inheemse plant van de Himalaya en Nepal. Vooral in de 
Aziatische landen heeft berberine een eeuwenoude heilzame traditie. Door zijn sterke gele kleur wordt berberine ook 
“boomkurkuma” genoemd.
Berberine is zeer goed gedocumenteerd in wetenschappelijke studies. Recent bewijs toont aan dat berberine een 
krachtige, natuurlijke substantie is om de cholesterol te helpen beheersen en de bloedsuikerspiegel gezond te houden.

Waarom rood gefermenteerde rijst? 
Rode gist rijst wordt van oudsher in de Aziatische keuken gebruikt om gerechten te kleuren en op smaak te brengen. De 
oudste documentatie over het gebruik van rode gist rijst dateert van 800 jaar voor onze tijdrekening, en nog steeds is rode 
gist rijst heel populair. Tijdens de fermentatie van rijst met Monascus gist ontstaan een rood pigment en verschillende 
natuurlijke substanties die monacolines worden genoemd, waarvan tot 90 % monacoline K.

Waarom chroom, zink, kaneel en artisjok?
Chroom draagt bij tot de instandhouding van normale bloedsuikergehalten en helpt de bloedsuikerspiegel gezond houden. 
Zink draagt bij tot een normale stofwisseling van de koolhydraten, terwijl kaneel en artisjok krachtige kruiden zijn.

Wordt Redichol® Forte NG goed verdragen?
Redichol® Forte NG is een combinatie van natuurlijke substanties en wordt zeer goed verdragen. Bovendien is de kwaliteit 
van de gepatenteerde Rebersa® berberine bewezen in vele wetenschappelijke studies zodat je deze berberine met 
vertrouwen kunt gebruiken, ook op lange termijn. Bevat geen suiker, geen zout, geen lactose en geen gluten.

Beantwoordt Redichol® Forte NG aan de beste kwaliteit?
Redichol® Forte NG is een hoogtechnologisch voedingssupplement en de kwaliteit van de actieve bestanddelen is streng 
gecontroleerd en voldoet aan de hoogste normen.
Dankzij een optimale aankoopprijs, beantwoordt Redichol® Forte NG aan een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Wat is de aanbevolen dagelijkse inname en gebruiksaanwijzing?
De aanbevolen dagelijkse inname is één tablet per dag met een glas water (250 ml), bij voorkeur tijdens de avondmaaltijd  
of voor het slapen gaan.
Voor een optimale ondersteuning is het heel belangrijk om gedurende langere tijd dagelijks één tablet in te nemen. 
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Mag niet gebruikt worden als vervanging van een gevarieerde en 
evenwichtige voeding, noch van een gezonde levensstijl.
Uit voorzorg is het afgeraden Redichol® Forte NG in te nemen bij zwangerschap en borstvoeding.

Presentatie 
Verpakking van 60 filmomhulde tabletten, gelijk aan een kuur van 60 dagen of 2 maanden.

Samenstelling
Per tablet: 500 mg berberine HCl 97% (herkomst: Berberis aristata), vulstoffen: microkristallijne cellulose en dicalcium-
fosfaat, 175 mg rood gefermenteerde rijst, 50 mg kaneel extract (Cinnamomum verum), antiklontermiddel: stearinezuur, 
zinkcitraat (10 mg zink, 100% RI*), 30 mg artisjok extract (Cynara scolymus), rijstzetmeel (Oryza sativa), bamboe extract 
(bambusa bambos), glansmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, bevochtigingsmiddel: glycerol, chroompicolinaat
(50 µg chroom, 125% RI*).
*RI: Referentie-inname 

Netto gewicht : Redichol® Forte NG 60 filmtabletten: 84,2 g

Bewaring
Bij kamertemperatuur op een droge plaats en buiten het bereik van jonge kinderen.
Houdbaarheid: zie datum op de verpakking (EX: maand/jaar).

Notificatienummer : NUT_PL_AS 1631/21

Verdeler : Farmaceutische laboratoria NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde
www.nutrimed.be

Beheerst zowel het CHOLESTEROLGEHALTE (1) als de SUIKERSPIEGEL(1,2) 
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