


Το Normolip 5® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που παρασκευά-
ζεται από την ένωση της μονακολίνης Κ από κόκκινη μαγιά ρυζιού,
χρώμιο, γάμμα ορυζανόλη, συνένζυμο Q10 και πολυκοσανόλες. Αρ-
κετές κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κόκκινη μαγιά ρυζιού
(σκευάσματα με 3-10 mg μονακολίνης Κ) μειώνει σημαντικά τα συ-
νολικά επίπεδα χοληστερόλης, χοληστερόλης LDL και απολιποπρω-
τεΐνης Β, ιδίως σε συνδυασμό με μεσογειακή διατροφή, σε σύγκριση
μεμονωμένα με διατροφή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η Ευρω-
παϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων έχει αναγνωρίσει μια σχέση αί-
τιου/αιτιατού μεταξύ της πρόσληψης μονακολίνης Κ και της
διατήρησης κανονικών επιπέδων χοληστερόλης LDL. 
Επιπλέον, προέκυψε πιθανή προστατευτική δράση κατά την αγγειακή
αναδόμηση. Το χρώμιο είναι ένα στοιχείο το οποίο ακόμα και σε ελά-
χιστα ίχνη παίζει ουσιώδη ρόλο στο μεταβολισμό των υδατανθράκων
και των λιπιδίων. Τα μειωμένα επίπεδα χρωμίου συνδέονται με υψηλά
επίπεδα σακχάρου στο αίμα, ινσουλίνης και λιπιδίων καθώς και με
μειωμένα επίπεδα χοληστερόλης HDL. 
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η επαρκής πρόσληψη χρωμίου στη
διατροφή ενισχύει τη μείωση των παραγόντων κινδύνου που σχετί-
ζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη, όπως τα
υψηλά επίπεδα συνολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, τον
υψηλό συντελεστή συνολικής χοληστερόλης/χοληστερόλης HDL,  τα
χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης HDL και τα υψηλά επίπεδα κυκλοφο-
ρίας ινσουλίνης. 
Ο Offenbacher et al. απέδειξε ότι η πρόσληψη κόκκινου ρυζιού εμ-
πλουτισμένου με χρώμιο συνδεόταν με μείωση των συνολικών επι-
πέδων χοληστερόλης και με γενική βελτίωση του λιπιδικού προφίλ.
Στη μελέτη του Wang et al., ο εμπλουτισμός με χρώμιο συσχετίστηκε
με τη μείωση της συνολικής χοληστερόλης, της χοληστερόλης LDL,
της απολιποπρωτεΐνης Β και με την αύξηση της απολιποπρωτεΐνης
Α1. Οι πολυκοσανόλες είναι ένα σύνθετο μίγμα μακράς αλυσίδας
αλειφατικών αλκοολών, απομονωμένο από τις κηρώδεις ουσίες του
σακχαροκάλαμου. 
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με
την επίδραση των πολυκοσανολών στα λιπίδια. Από ορισμένες ερ-
γασίες έχει προκύψει μειωμένη δράση των επιπέδων χοληστερόλης
LDL, περισσότερο ακόμα και από αυτήν των φυτικών στερολών.
Αντιθέτως, σε άλλες εργασίες, δεν προέκυψαν αλλαγές στο λιπιδικό
προφίλ των δυσλιπιδαιμικών ασθενών. Επιπλέον, εμφάνισαν αντι-
θρομβωτική δράση, σταθεροποιητική των πλακών και αντιοξειδωτική
δράση. Το συνένζυμο Q10 είναι ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό. Οι χα-
μηλές συγκεντρώσεις πλάσματος και λιποπρωτεϊνών αποκαλύπτουν
οξειδωτικό στρες.

Ανοικτή μονοκεντρική μελέτη διάρκειας οκτώ εβδομάδων, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας
του Normolip 5® σε σύγκριση με μεμονωμένη  διατροφή χαμηλή σε λιπαρά, για τη μείωση της χοληστερόλης LDL σε ασθενείς με
πρωτογενή πολυγονιδιακή υπερχοληστερολαιμία ή με υπερχοληστερολαιμία, που δε διορθώνεται απλώς μέσω της διατροφής,
στην πρωτογενή πρόληψη με χαμηλό κίνδυνο καρδιοπάθειας (SCORE <5% Οδηγίες EAS-ESC 2011) και έχοντας ήδη ακολουθήσει
θεραπεία με διατροφή χαμηλή σε λιπαρά για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Open-label single-centre trial, lasting eight weeks, aimed at evaluating the efficacy and safety of Normolip 5®, compared to a
low fat diet alone, in reducing LDL cholesterol  in  patients  with  primary  polygenic hypercholesterolemia or hypercholes-
terolemia not corrected by the diet alone, in the primary prevention with low-moderate cardiovascular risk (SCORE <5% EAS-
ESC 2011 guidelines) and already following a low fat diet therapy for at least three months.

EIΣΑΓΩΓΗ

Normolip 5® is a food supplement made by the association of
Monacolin K from Fermented Red Rice, Chromium, Gamma
Oryzanol, Coenzyme 010 and Policosanols. Several clinical trials
have shown that the Red Fermented Rice (preparations with 3-
10 mg of Monacolin K) significantly reduces the levels of total
cholestero l, LDL cholesterol and apolipoprotein B, particularly
in association with the Mediterranean diet compared to the diet
alone. Based on literature, the European Agency on Food Safety
has recognized a cause/effect relationship  between the intake of
Monacolin K and the maintenance of normal levels of LDL cho-
lesterol. It also emerged a possible protective role in vascular re-
modeling. 
Chromium is an element that in traces plays an essential role in
the metabolism of carbohydrates  and lipids. Reduced  levels of
chromium are associated with high levels of blood sugar, insulin
and lipids, and reduced levels of HDL cholesterol. Several studies
have shownthat adequate intake of chromium in the diet helps
reduce the risk factors associated with cardiovascular disease
and diabetes mellitus, such as high levels of total cholesterol and
triglycerides, high total cholesterol/HDL cholesterol ratio, low
levels of HDL cholesterol and high levels of circulating insulin. 
Offenbacher et al. showed that the intake of red rice enriched with
Chromium was associated with a reduction in total cholestero l
levels and a global improvement of the lipid profile. In Wang et
al.'s study, the Chromium supplementat ion was associated with
a reduction in total cholestero l, LDL cholesterol, apolipoprotein
B and an increase of Apolipo-A1 protein. The policosanols are a
complex mixture of long chain aliphatic alcohols isolated from
waxy substances of the sugar cane. In literature there are con-
flicting results on the effects of policosanols on lipids. From some
works, a reducing action of LDL cholesterol levels, even higher
than that of plant sterols, has emerged; other works, by contrast,
showed no changes in lipid profile in dyslipidemic patients.
Moreover, they seem to have antithrombotic, plaque stabilizer
and antioxidant effects. Coenzyme 01O is an important antioxi-
dant. Low concentrations in plasma and in lipoproteins reveal ox-
idative stress.

INTRODUCTION



Τα υψηλά επίπεδα συνένζυμου Q10 σχετίζονται με μεγαλύτερη ανθε-
κτικότητα στη λιπιδική υπεροξείδωση και βελτίωση της ενδοθηλιακής
λειτουργίας. Επιπλέον, το συνένζυμο Q10 έχει παρουσιάσει αντι-αθη-
ρογόνο δράση σε ζώα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν απο-
δείξεις ευεργετικής επίδρασης στη θεραπεία της ισχαιμικής
καρδιοπάθειας και της υπέρτασης. Η γάμμα ορυζανόλη (μίγμα εστε-
ρασών του φερουλικού οξέος, στερολών και τριτερπενικών αλκοο-
λών) είναι ισχυρός αναστολέας της οξείδωσης της χοληστερόλης:
μελέτες σε ζώα έχουν δείξει μείωση στα επίπεδά της. Τέλος, είναι
αποτελεσματική για τη θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων και για
την σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης.

EIΣΑΓΩΓΗ

High levels of Coenzyme 010 are associated with greater resist-
ance to lipid peroxidation and improvement of endothelial func-
tion . Moreover, Coenzyme 010 has shown in animals an
antiatherogenic effect. In literature there is evidence of beneficial
effects in the treatment of ischemic heart disease and hyperten-
sion . The Gamma Oryzanol (mixture of ferulic acid esters, sterols
and triterpene alcohols) is a potent inhibitor of cholesterol oxi-
dation: studies in animals have shown a reduction in its levels.
Finally, it is effective in the treatment of inflammatory conditions
and helps stabilize the blood pressure levels.

INTRODUCTION

Συμπεριλήφθηκαν 30 ασθενείς και των 2 φύλων (19 γυναίκες και 11
άνδρες), ηλικίας άνω των 18 ετών (μέσος όρος ± SD: 51.3 ± 10.9
έτη), με πρωτογενή πολυγονιδιακή υπερχοληστερολαιμία (φαινότυ-
που ΙΙa) για πρωτογενή πρόληψη στα εξωτερικά ιατρεία δυσλιπιδαι-
μίας του Di.M.I. Οι ασθενείς εξακολούθησαν να τηρούν διατροφή
χαμηλή σε θερμίδες, χαμηλή σε κορεσμένα λίπη και σε χοληστερόλη
καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Η θεραπεία με Normolip 5®, 1
naturcaps® διεξήχθη για 56 ημέρες πριν το βραδινό ύπνο. Κατά τη
διάρκεια της μελέτης, η ταυτόχρονη λήψη απαγορευμένων φαρμά-
κων σύμφωνα με το πρωτόκολλο, απαγορεύθηκε. Μετά από 8 εβδο-
μάδες διενεργήθηκε εξέταση αίματος για τον εντοπισμό της
συνολικής χοληστερόλης, της χοληστερόλης HDL, των τριγλυκερι-
δίων, των τρανσαμινάσων, της CPK. Στατιστικά κριτήρια: Τα αποτε-
λέσματα αναλύθηκαν με το πρόγραμμα SPSS, έκδοση 18.0. Οι
λιπιδικές παράμετροι αξιολογήθηκαν κατά την πρώτη και κατά την
τελική επίσκεψη. Το μέγεθος του δείγματος είναι ικανό για την εφαρ-
μογή στατιστικού ελέγχου του Χ2. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ο μη πα-
ραμετρικός έλεγχος Wilcoxon.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

30 patients of both sexes (19 women and 11 men), aged over 18
years (average ± SD: 51.3 ± 10.9 years), with primary polygenic
hypercholestero lemia (Ila phenotype), in primary prevention at
the dyslipidemia outpatient department of Di.M.I. have been re-
cruited. The  patients  continued  to  follow  a  low-calorie, low-
saturated fat and low-cholesterol diet for the entire duration of
the trial. The treatment with Normolip 5®, 1 naturcaps® at night
before bedtime, was carried out for 56 days. During the trial , the
concomitant intake of medications prohibited according to the
protocol was forbidden. Aster 8 weeks, a blood test was per-
formed for  the  determination  of  total  cholestero l, HDL cho-
lesterol, triglycerides, transaminases, CPK. Statistical criteria:
the results were analyzed with SPSS program, version 18.0. The
lipid parameters were evaluated at the first visit and at the final
one. The sample size is adequate to apply the Chi Square test.
The nonparametric Wilcoxon test was also used.

MATERIALS AND METHODS

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RESULTSAΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RESULTS

Ο Πίνακας 1 και η Εικόνα 1 δείχνουν τα αποτελέσματα που σχετίζονται
με τις βιοχημικές παραμέτρους που εφαρμόσθηκαν σε 30 ασθενείς,
αντικείμενα της μελέτης, πριν (επίσκεψη 0) και μετά (επίσκεψη 1) τη
θεραπεία με Normolip 5®.

                                ΕΠΙΣΚΕΨΗ 0    ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1            P   ΑΠΟΚΛΙΣΗ %
Συνολική 
χοληστερόλη        283.1 ±36.0      223.0±24.7  <0.005               -20%

Χοληστερόλη 
LDL                         195.5±24.7      141.9±20.3  <0.005               -27%

Χοληστερόλη 
HDL                          56.5±15.8        56.9±13.6         NS                    NS

Τριγλυκερίδια        146.2±20.3      121.3±29.0         NS                    NS

In Table 1 and in Picture 1 are shown the results relating to the bio-
chemical parameters performed on 30 patients object of the study,
before (Visit 0) and aster (Visit 1) the treatment with Normolip 5®.

                                         VISΙT O             VISΙT 1            P   VARIATION %
Total
cholesterol           283.1 ±36.0      223.0±24.7  <0.005               -20%

LDL
cholesterol            195.5±24.7      141.9±20.3  <0.005               -27%

HDL 
cholesterol              56.5±15.8        56.9±13.6         NS                    NS

Triglycerides          146.2±20.3      121.3±29.0         NS                    NS

Πίνακας 1: Τα επίπεδα πλάσματος του 
λιπιδικού προφίλ, πριν και μετά τη θεραπεία

Table 1: Plasma levels of lipid profile, 
before and aster the treatment



Το ποσοστό μείωσης των επιπέδων συνολικής χοληστερόλης ήταν
20% για τη συνολική χοληστερόλη και 27% για τη χοληστερόλη LDL.
Όσον αφορά στα επίπεδα HDL-C και τριγλυκεριδίων, οι διαφορές που
παρατηρήθηκαν δεν είναι στατιστικά ουσιώδεις. Μη στατιστικά ου-
σιώδεις διαφορές μπορούν να παρατηρηθούν στο ΔΜΣ των ασθενών
από την πρώτη επίσκεψη (28.2 ± 5.4 kg / m2) ως την επίσκεψη 1 (27.8
± 7.5 kg / m2). Από τα αποτελέσματα του λιπιδικού προφίλ μπορεί να
διαπιστωθεί ότι η ενσωμάτωση του Normolip 5® οδήγησε σε
σημαντική μείωση της συνολικής χοληστερόλης και της χοληστερό-
λης LDL, σε σύγκριση με τη μεμονωμένη διατροφή χαμηλή σε λιπίδια
(p <0.005) με ποσοστιαία μείωση όμοια με αυτή των 10 mg σιμβα-
στατίνης, υψηλότερη από τη μέση ποσοστιαία μείωση των 20 mg πρα-
βαστατίνης και των 20 mg λοβαστατίνης (εικόνα 2).

ΣΤΑΤΙΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
F = φλουβαστατίνη, P = πραβαστατίνη, 
S = σιμβαστατίνη, L = λοβαστατίνη 
Η δοσολογία υποδεικνύεται μετά το γράμμα που συμβολίζει την ουσία
Εικόνα 2: τιμή που ορίζεται στη Σημείωση 13 AIFA 
(Γενική Σειρά Τευχών Επίσημης Εφημερίδας αρ. 156 από 08/07/2014)

STATINS AT DIFFERENT DOSES
F = fluvastatin; P = pravastatin; 
S = simvastatin; L = lovastatin
The dose is indicated aster the letter that identifies the drug
Picture 2: value specif ied on Note 13 AIFA
(Official Gazette General Series No.156 of 08/07/2014)

The percentage of reduction in total cholesterol levels was 20% for
total cholesterol and 27 % for LDL cholesterol. As regards the levels
of HDL-C and triglycerides , the observed differences were  not sta-
tistically significant. No statistically significant differences can be
observed in the BMI of the patients from the first visit (28.2 ± 5.4 kg
I m2) to visit 1 (27.8 ± 7.5 kg I m2). From the results on the lipid pro-
file it can be seen that the integration with Normolip 5® has led to
a significant reduction of total cholesterol and LDL cholesterol com-
pared to the low-lipid diet alone (p<0.005) with a percentage reduc-
tion similar to 10 mg of simvastatin, higherthan the average
reduction percentage of Pravastatin 20 mg and Lovastatin 20 mg
(picture 2).

Εικόνα 1: Τα επίπεδα πλάσματος του 
λιπιδικού προφίλ, πριν και μετά τη θεραπεία

Διάγραμμα της ποσοστιαίας μείωσης της χοληστερόλης LDL,
προσαρμοσμένο από το έντυπο "Συνταγογράφηση για την 

πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων"

Picture 1: Plasma levels of lipid profile, 
before and aster the treatment

Συνολική χοληστερόλη LDL-C   HDL-C Τριγλυκερίδια  

% Μείωση LDL

Chart of the percentage reduction in LDL cholesterol adapted
from the document "Prescribing in the prevention

of cardiovascular disease"

% LDL Reduction

Total Cholesterol LDL-C HDL-C Triglycerides

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ RESULTS
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Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μονακολίνη Κ, όχι μόνο συμβάλ-
λει στη μείωση της χοληστερόλης LDL, αλλά και ότι υπάρχει συ-
νέργεια των διάφορων συστατικών του φυτικού συμπλέγματος του
κόκκινου ρυζιού σε συνδυασμό με άλλα συστατικά που περιέχονται
στη σύνθεση του Normolip 5®, τα οποία συμβάλλουν στα αποτε-
λέσματα μείωσης της χοληστερόλης. Τα επίπεδα GOT, GPT και CPK
παρέμειναν εντός του κανονικού εύρους σε όλους τους ασθενείς,
ενώ η ανεκτικότητα στο προϊόν ήταν άριστη διότι στην αναμνηστική
αξιολόγηση των συμπτωμάτων δεν καταγράφηκαν παρενέργειες
σχετιζόμενες με τη θεραπεία. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέ-
πει να δίνουμε ιδιαίτερη βάση στην παρακολούθηση των ασθενών
με δυσανεξία στις στατίνες και των ασθενών που λαμβάνουν ανα-
στολείς του κυτοχρώματος CYP3A4 που μεταβολίζει τη μονακολίνη
Κ. Παρά την απόδειξη της ασφάλειας του προϊόντος, είναι καλό να
λαμβάνεται με τη συγκατάθεση του ιατρού και σε συνθήκες κλινι-
κής και βιοχημικής παρακολούθησης.
Συμπερασματικά, μπορούμε να δηλώσουμε ότι η νέα σύνθεση του
Normolip 5® είναι αποτελεσματική για τη μείωση της συνολικής χο-
ληστερόλης και της χοληστερόλης LDL καθώς περιέχει ποσότητα μο-
νακολίνης Κ σε συμμόρφωση με τους κανόνες EFSA και ως εκ
τούτου ορίζεται ως προϊόν μείωσης χοληστερίνης, με άριστο προφίλ
ανεκτικότητας.

We can assume that not only the Monacolin K contributes to the
reduction of LDL cholesterol but that there is a synergy of the var-
ious components of the red rice plant complex along with the other
components contained in the formulation of Normolip 5® that con-
tributes to cholesterol-lowering results.The levels of GOT, GPT and
CPK remained in the normal range for all patients, and the tolera-
bility of the product was excellent because in the anamnestic eval-
uation of the symptoms no adverse events related to the treatment
were recorded. However, this fact does not exempt from paying spe-
cial attention to monitoring the patients intolerant to statins and
the patients taking inhibitors of CYP3A4 cytochrome that metabo-
lizes Monacolin K. Despite the demonstration of the product's
safety, it is good that this is taken with the doctor's approval and
under clinical and blood chemistry monitoring .
In conclusion, we can state that the new formulation of Normolip
5® is effective in reducing total cholesterol and LDL, as it contains
a quantity of Monacolin K in line with the EFSA rules to be defined
cholesterol lowering product, and it also has an excellent tolerabil-
ity profile.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ CONCLUSIONS

Συμπλήρωμα διατροφής

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ/ΚΑΨΟΥΛΑ: 
Red Rice (Oryza sativa L. seeds), που υπέστη ζύμωση με Monascus purpureus
200mg, 5% σε Μονακολίνη Κ 10mg, γ-ορυζανόλη 90mg, Q10 Συνένζυμο
10mg, Πολυκοσανόλες 60% σε οκτακοσανόλη 5mg, Χρώμιο πικολινικό, ισο-
δύναμο σε Cr (III) 40μg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Μία (1) φυτική κάψουλα κάθε βράδυ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
30 φυτικές κάψουλες:
Κατασκευάζονται από φυτική ίνα που λαμβάνεται από τη ζύμωση της ταπιόκα.
Είναι απολύτως φυσικές, χωρίς τεχνητές χρωστικές και εύπεπτες.

Food supplement

INGREDIENTS: Red rice (fermented from Monascus purpureus) (Oryza sativa
L. seeds) tit. 5% Monacolin K (200 mg); pullulan; Gamma Oryzanol (90 mg);
bulking agent: microcrystalline cellulose, anti-caking agents: vegetable mag-
nesium stearate, silicon dioxide; Ubiquinone (Coenzyme 010) 1O mg; Poly-
cosanols titrated to 60% octacosanol (5 mg); thickeners: carrageenan,
potassium chloride; Chromium picolinate; coloring of natural origin: chloro-
phyllin cupric complex.
DIRECTION FOR USE: It is suggested to take 1 naturcaps per day, in the evening.
BOXES: 30 naturcaps in blister
NATUR CAPS:
are made from a vegetable fibre obtained from the fermentation of tapioca.
They are completely natural, free from artificial colours, easily digestible.


