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BIOACTIVE Q10 UNIQINOL 30 mg 30 kapsułek
 

Cena: 56,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NORD FARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

BioActive Q10 Uniqinol jest aktywną formą koenzymu Q10, który został rozpuszczony w oleju roślinnym i zamknięty w higienicznej
kapsułce. Produkt jest dedykowany osobom, które z powodu wieku lub problemów zdrowotnych nie mogą w pełni czerpać korzyści ze
stosowania nieaktywnej formy koenzymu.

BioActive Q10 Uniqinol 30 mg

BioActive Q10 Uniqinol jest koenzymem Q10 o niezwykle wysokiej biodostepności

BioActive Q10 Uniqinol z uwagi na wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo odniósł ogromny sukces w wielu krajach gdzie został
wprowadzony

Koenzym Q10 od Pharma Nord o udokumentownej wysokiej biodostępności oraz jakości w obydwu formach, zarówno zwykłego jak i
aktywnego Q10

Wyprodukowany zgodnie z duńską kontrolą farmaceutyczną . Jest to gwarancją jakości, bezpieczeństwa i skuteczności

Zawiera witaminę C, która przyczyniają się do tworzenia energii w komórkach ciała i zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Koenzym Q10 jest absorbowany w organizmie w podstawowej formie, a następnie jest przekształcany do postaci aktywnej. U młodych i
zdrowych ludzi 90-95% obecnego Q10 jest w formie aktywnego Q10. Normalnie organizm jest w stanie przekształcić Q10 w formę
aktywną, ale ta zdolność spada wraz z wiekiem. BioActive Q10 Uniqinol zawiera już aktywną formę koenzymu Q10, a zatem ma
nadzwyczaj dobrą biodostępność.

BioActiveQ10 Uniqinol jest koenzymem Q10 w tak zwanej zredukowanej formie. W organizmie człowieka, Q10 jest dostępny w dwóch
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formach chemicznych, które są ze sobą ściśle związane. Mówiąc językiem chemicznym: podstawowej formie utlenionej Q10 i
zredukowanej formie "aktywnej" Q10. Podczas gdy koenzym Q10 zostaje absorbowany w organizmie, w większości zostanie
przekształcony z podstawowej postaci do postaci czynnej. U młodych i zdrowych osób 90-95% koenzymu Q10 w organizmie jest w
postaci aktywnej.

Suplementy diety z aktywnym koenzymem Q10 mają jedną wadę, aktywny Q10 narażony na działanie tlenu powraca do swojej
pierwotnej postaci, ubichinonu. Jednakże, Pharma Nord udało się opracować specjalny proces kapsułkowania materiału surowego w
sposób umożliwiający pozostanie koenzymu Q10 w postaci aktywnej.

 

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu nienasłonecznionym, niedostępnym dla małych 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

Olej kokosowy, żelatyna, glicerol, koenzym Q10 (ubiquinol), karmel amoniakalny, woda oczyszczona, witamina C (kwas L-askorbinowy),
dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu, mieszanina tokoferoli.

 

  

1 kapsułka zawiera  

  

 

  

% RDA*

  

Ubiquinol - koenzym Q10

  

30 mg

  

 

  

Witamina C

  

12 mg

  

15%

Rozpuszczone w oleju roślinnym w miękkich żelatynowych kapsułkach
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* RDA= Zalecane dzienne spożycie

 

 

 

 

Producent:

Pharma Nord Sp. z o.o.,  

ul. Zwoleńska 24c  

04-761 Warszawa

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

