
* Referencyjna  Wartość Spożycia

RWS*Ilość:Substancje czynne:

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:

Witamina C

Witamina B6
Tiamina 
Kwas foliowy
Selen
Witamina D
Witamina B12

Koenzym Q10
Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego,
w tym: sylimaryna
Lecytyna sojowa, 
w tym: fosfolipidy

Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, 
w tym: gingerole

w tym: kwas krzemowy
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej, 
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SKŁADNIKI: 

Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; 
żelatyna wołowa; kwas L-askorbinowy (witamina C); 
koenzym Q10; ekstrakt z nasion ostropestu plamistego 
(Silybum marianum L. Gaertner) DER 38:1 zawartość 
sylimaryny: 80%; lecytyna sojowa granulowana 
zawartość fosfolipidów: 97%; ekstrakt z liści pokrzywy 
zwyczajnej (Urtica dioica L.) DER 10:1 zawartość kwasu 
krzemowego: 1%; ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego 
(Zingiber officinale Roscoe) DER 15:1 zawartość gingeroli: 
5%; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych; selenian (VI) 
sodu; cyjanokobalamina (witamina B12); barwnik: 
dwutlenek tytanu; cholekalcyferol (witamina D); 
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); chlorowodo-
rek tiaminy (tiamina); kwas pteroilomonoglutaminowy 
(kwas foliowy).Wyprodukowano dla:

GARDENPHARM Sp. z o. o.
ul. Staromiejska 8/12

26-600 Radom

www.dostatin.pl

www.gardenpharm.pl

Kompleksowa osłona przy 
statynach

Zalecana dzienna porcja do spożycia produktu: 
1 kapsułka dziennie po posiłku, którą zaleca się 
popić szklanką wody.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze pokojowej w szczelnie 

zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla małych dzieci.

UWAGI DODATKOWE:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do 
spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być 

stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia oraz zdrowy 

tryb życia. Nie stosować przy nadwrażliwości na 
jakikolwiek składnik preparatu. Produkt nie powinien być 

zażywany przez kobiety w ciąży i karmiące oraz osoby 
poniżej 18 roku życia.

Zawarty w produkcie ekstrakt 
z imbiru lekarskiego przyczynia się do 

prawidłowego funkcjonowania stawów. Ekstrakt 
z pokrzywy zwyczajnej wspiera układ krążenia żylnego, 
przyczyniając się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i ciężkości nóg oraz pomaga w utrzymaniu zdrowia żył. 
Ekstrakt z ostropestu plamistego wspomaga działanie 
wątroby, zwiększa jej funkcje oczyszczające, chroni 
ją, ponadto ułatwia trawienie. Witamina D pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia 
sercowego. Tiamina wspomaga prawidłowe funkcjono-
wanie serca. Witamina C, witamina B12, witamina 
B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego meta-
bolizmu energetycznego, pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego, przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Selen 
i witamina C pomagają w ochronie komórek 
przed stresem oksydacyjnym. Kwas foliowy 
pomaga w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych, jak 
również przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia 
zmęczenia 

DZIAŁANIE:

DOSTATIN to kompleksowa suplementacja, polecana 
szczególnie dla osób stosujących statyny - leki na 
obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Produkt 
uzupełnia codzienną dietę o ważne ekstrakty 
roślinne i witaminy, jak również o koenzym 
Q10, którego niski poziom może być 
spowodowany przez statyny. SIŁAMI NATURY

Korzystamy z nieprzebranego   
bogactwa przyrody, aby zadbać

o Twoje zdrowie w możliwie najbardziej 
naturalny sposób.

Suplement diety Dostatin
Ilość netto żywności: 20,4 g 

(30 kapsułek po 0,68 g)



Q10Q10

wspomaga mięśnie
(witamina D)

chroni wątrobę
(ostropest plamisty)

wspomaga układ nerwowy
(witamina C, tiamina (witamina B1), 
witamina B6, witamina B12)

www.gardenpharm.pl

Zadbaj o swoje 
zdrowie!

Kompleksowa osłona przy 
statynach

DOSTATIN to specjalnie dobrana kompozycja polecana szczególnie 
osobom zażywającym statyny. 

Cholesterol naturalnie występuje w ludzkim organizmie 
i jest mu niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, 

ale zbyt wysoki poziom „złego” cholesterolu we krwi może 
mieć negatywny wpływ na zdrowie.

 Koenzym Q10
Statyny blokują enzym o nazwie reduktaza HMG CoA, co prowadzi 
nie tylko do hamowania wytwarzania cholesterolu, ale także innych 
substancji, między innymi Koenzymu Q10.
Koenzym Q10 (ubichinon) jest związkiem organicznym występują-
cym w mitochondriach komórek – czyli części komórki 
odpowiedzialnej za produkcję energii.  

Wyciąg z ostropestu plamistego 
ma działanie ochronne i wspomagające funkcjonowanie wątroby.

Witamina D 
jest jedną z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ale 

także jako jedyna z witamin produkowana jest 
w organizmie wskutek syntezy skórnej. Na skutek 

działania promieni UVB na skórę cholesterol 
przekształcany jest w witaminę D. Witamina 

D pełni wiele funkcji w organizmie: między 
innymi pomaga w prawidłowym 

wchłanianiu wapnia i fosforu, i tym 
samym ma pozytywny wpływ na 

kości. Ponadto pozytywnie 
wpływa na mięśnie, czyli 

również na mięsień 
sercowy.

Aby go obniżyć niezbędny jest zdrowy styl 
życia i właściwa dieta.  Czasami to jednak 
nie wystarczy i konieczne jest 
zastosowanie statyn.

Przy zażywaniu statyn należy 
szczególnie dbać o mięśnie, 
wątrobę, stawy, układ nerwowy 
oraz o prawidłowy poziom 
koenzymu Q10 w organizmie.

Q10Q10

wit.

kapsułek
30

Wzbogać swoją codzienną dietę 
o składniki szczególnie potrzebne przy zażywaniu 

statyn – leków na obniżenie zbyt wysokiego poziomu 
cholesterolu 

we krwi.

koenzym Q10

kompleks witamin: B6, B12, C, D, tiamina

kwas foliowy

lecytyna sojowa

ekstrakty roślinne (imbir lekarski, ostropest 

plamisty, pokrzywa zwyczajna)

Tiamina 
czyli inaczej witamina B1, podobnie jak witaminy B6 i B12 i 
witamina C, przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego. Ponadto wykazuje pozytywny 
wpływ na serce. 

Witamina C i selen 
pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym - 
wolnymi rodnikami. Ponadto witamina C, witamina B12 i witamina 
B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego 
i podobnie jak kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. 

Lecytyna 
wchodzi w skład błon komórkowych dlatego znajduje się we 
wszystkich komórkach organizmu człowieka. Jest ważnym 
elementem mózgu i tkanki nerwowej.  

Kłącze imbiru 
poza korzystnym wpływem na funkcje układu trawienia, 
pozytywnie wpływa na ruchomość stawów.

Pokrzywa 

jej stosowanie może pozytywnie wpływać na pracę układu 
sercowo-naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem krążenia 
żylnego. Korzystny wpływ liścia pokrzywy na krążenie żylne, 
powoduje zmniejszenie uczucia zmęczenia i ciężkości nóg. 


