
 

Your Vitamines Rode Rijst 
Totaal formule 

Hart, bloedvaten, cholesterol 
 
                                                                                    aanbevolen 
Ingrediënten per capsules                    dagelijkse dosering   RI in% 
Vitamine B1 (Thiamine) 0,17 mg 0,17 mg 15,5 % 
Vitamine B11 (Foliumzuur) 400 µg 400 µg 200 % 
Vitamine C (Ascorbinezuur) 12 mg 12 mg 15 % 
Vitamine D Qauli-D®  25 µg 25 µg 250 % 
Vitamine K2 (MEMAQ 7) 37,5 µg 37,5 µg 50 % 
Monacolin K (uit rode rijst) 10 mg 10 mg  
Co-Enzym Q10 10 mg 10 mg  
Zwarte Knoflook (ABG10+®) 90 mg 90 mg  
Olea Europea extract 250 mg 250 mg  
Fruitblend 10 mg 10 mg  
Groenteblend 10 mg 10 mg 
RI in %=Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in %  

 
Ingrediëntendeclaratie: 
Vitaminen, Monacolin K, Co-Enzym Q10, Zwarte knoflook (absoluut reukloos),  
Olea Europea (olijfblad), Groente- en Fruit blend, HPMC (capsulehuls). 
 
 
Ingrediëntendeclaratie. vitamine B1, foliumzuur, vitamine C, vitamine D3, vitamine K2, 
monacolin K (Monascus Purpureus uit rode rijst), co-enzym Q10, zwarte knoflook 
(absoluut reukloos) Olea Europea (olijfblad) fruitmix, groentemix, olijfolie, tri-calcium-
fosfaat en vegetarische HPMC capsule. 
 
Groentemix van: wortel, broccoli, champignon, prei en paprika. 
Fruitmix van: ananas, sinaasappel, appel, abrikoos, kers, perzik, aardbei, papaja, druif, 
pompelmoes, blauwe bosbes, framboos, zwarte best en witte moerbei. 
 
Monacolin K1 uit rode gistrijst, olijfblad2, thiamine3, vitamine C4 
 
Voedingssupplement. vitaminepreparaat.  
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een 
gezonde levensstijl. 
 
Dosering en Gebruik: De aanbevolen dosering is 1 capsules per dag met water en bij 
voorkeur tijdens een maaltijd innemen, tenzij uw therapeut of medisch adviseur u anders 
adviseert. Droog en bij kamertemperatuur en buiten bereik van kinderen bewaren. 
Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. 
Let op: Monacoline K wordt omgezet door het CYP3A4-enzym in de lever. Rode Rijst kan 
een wisselwerking hebben met medicijnen die invloed hebben op dit enzym, tevens 
wordt gelijktijdig gebruik van statines afgeraden.                                                                                         
Niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding en niet 
geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar. Overleg bij gebruik van cumarine derivaten 
(antistollingsmiddelen zoals warfarine) eerst met een deskundige alvorens een vitamine 
k2 supplement te gebruiken. 
 
 


