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BIO-QUINON ACTIVE Q10 30 mg 30 kapsułek PHARMA
NORD
 

Cena: 38,40 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

BIO-QUINON Q10 30 kapsułek PHARMA NORD  

Czysty koenzym Q10 w postaci ubiqinonu

Q10 z witaminą C, która przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego i redukuje uczucie zmęczenia i znużenia

Unikalne połączenie oleju roślinnego ze zrównoważonego systemu upraw i koenzymu Q10 zapewnia dobrą i udokumentowaną
biodostępność

Wyprodukowany zgodnie z wymogami duńską kontrolą farmaceutyczną

Bio-Quinon Q10 powstał w 1990 roku i był jednym z pierwszych preparatów Q10 na rynku europejskim. Odporne na światło miękkie
żelatynowe kapsułki, każda zawiera 30 mg koenzymu Q10, rozpuszczonego w oleju roślinnym. Składnik aktywny ma bardzo dobrą
dostępność biologiczną. Olej w którym rozprowadzono koenzym, został ogrzany w specjalny sposób, który umożliwia cząsteczkom
całkowite rozpuszczenie. Lepsza biodostępność Bio-Quinon Q10 została potwierdzona w wielu badaniach. Wiele lat na rynku
europejskim sprawia, że Bio-Quinon Q10 jest jednym z produktów o najlepiej udokumentowanym działaniu.

Koenzym Q10 (lub po prostu Q10 ) jest witamino-podobną substancją. Znany również jako ubiqinon (ubi z łac. " wszędzie " ). Bio-Quinon
Q10 zawiera witaminę C, która przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego. Gdy komórka potrzebuje energii
przekształca tłuszcz, węglowodany, białko oraz alkohol do ATP (adenozynotrifosforan) tj. do cząsteczki, która magazynuje energię w
postaci chemicznej. Komórka rozbija cząsteczki ATP i uwalnia energię uwięzioną w środku. Cały proces odbywa się wewnątrz komórek,
w małych strukturach o kształcie fasoli - zwanych mitochondriami. Koenzym Q10 znajduje się we wszystkich mitochondriach. Komórki
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mięśniowe są szczególnie zależne od dużych ilości energii, dlatego też zawierają znacznie więcej mitochondriów niż inne rodzaje
komórek. Mięsień sercowy jest dobrym przykładem tkanki zawierającej komórki, które zawiera dużą liczbę mitochondriów i mają
odpowiednio duże zapotrzebowanie na energię.

Bio-Quinon Q10

Zawiera koenzym Q10, który jest identyczny z koenzymem Q10 produkowanym endogennie przez ludzki organizm  

Forma Q10 wykorzystana w Bio-Quinon Q10 jest naturalna, całkowicie pozbawiona syntetycznych cis-izomerów. Ponadto nie zawierają
żadnych zanieczyszczeń, które mogą występować w innych surowcach.  

Koenzym Q10 z witaminą C ma zdolność eliminacji reaktywnych form tlenu (ROS), które mogą występować naturalnie, jako produkty
uboczne metabolizmu w organizmie albo w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie lub zanieczyszczenia
chemiczne. Witamina C jest nazywana przeciwutleniaczem, ponieważ jej rolą jest ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym.

 

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym, suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Zalecane spożycie  

1 kapsułka dziennie, o ile nie zalecono inaczej. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Połykać w całości najlepiej w trakcie lub
po posiłku.  

 

Składniki

  

1 kapsułka zawiera  

  

 

  

Koenzym Q10 (ubiquinon)  

  

30 mg

  

Rozpuszczony w oleju roślinnym w miękkich żelatynowych kapsułkach  

  

 

Olej roślinny, żelatyna, glicerol, koenzym q10 (ubiquinon), karmel amoniakalny, woda oczyszczona, kwas askorbinowy, dwutlenek
krzemu, dwutlenek tytanu  
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Producent:

Pharma Nord ApS,  

Tinglykke 4-6

DK-6500 Vojens

Dania  
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