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MITOPHARMA QuinoMit Q10 fluid 50 ml
 

Cena: 539,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent MITO-PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAktywna postać koenzymu i zaawansowana płynna formaQuinoMit Q10® fluid to lider wśród dostępnych preparatów
zawierających koenzym Q10. Zawiera aktywną formę koenzymu - ubichinol, która jest ośmiokrotnie lepiej przyswajalna od tradycyjnej
formy tabletek. Dzięki płynnej formule i postaci ultramałych cząsteczek jest on przyswajany natychmiast i bezpośrednio przez śluzówkę
jamy ustnej.Najwyższa czystość QuinoMit Q10® fluid MSEZawarty w preparacie koenzym Q10 został oczyszczony przy pomocy
chromatografii cieczowej, dzięki czemu uzyskano najwyższy stopień czystości (99,8%), który zapewnia wysoką tolerancję i
bezpieczeństwo stosowania.Wysoka jakość i bezpieczeństwo stosowaniaPreparat zawiera biologicznie pozyskany koenzym Q10, jest
produktem w 100% naturalnym i odpowiada substancji produkowanej przez organizm człowieka. Forma monopreparatu umożliwia
precyzyjne dotarcie do komórki i uzupełnienie niedoborów jedną, deficytową substancją. Formuła preparatu powstała w oparciu o 50 lat
badań i praktyki dr. Franza Enzmanna, co gwarantuje zachowanie najwyższej czystości, jakości, a także niezmienności jej składu.Kto
może mieć zwiększone zapotrzebowanie na koenzym Q10? Koenzym Q10 jest istotną substancją w procesie pozyskiwania energii.
Koncentracja koenzymu Q10 w komórkach, a szczególnie w mitochondriach, zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie. Dodatkowo
koenzym Q10 działa synergistycznie z witaminą B3 (niacynamidem) wspierając metabolizm energetyczny. Osoby po 35 roku życia ze
względu na obniżoną wraz z wiekiem produkcję koenzymu przez organizm. W stanach ogólnego zmęczenia oraz zmniejszenia
wydolności organizmu. Osoby narażone na silny, przewlekły stres. Sportowcy, osoby aktywne fizycznie i intensywnie pracujące
umysłowo.

Koenzym Q10 zawarty w preparacie pozyskiwany jest w naturalnym procesie fermentacji, dzięki czemu jest on w 100% naturalny i taki
sam jak koenzym produkowany przez ludzki organizm.QuinoMit®Q10 fluid zawiera czysty biologicznie, pozyskany z drożdży piekarskich
(jednocześnie nie zawierając ich w swoim składzie) koenzym Q10. Nie wykazuje obcych form izomerów, śladów bakterii, pestycydów i
fungicydów.Preparat zawiera niacynamid (witaminę B3), lecytynę i glicerynę, składniki które warunkują efektywne wchłanianie koenzymu
Q10 poprzez śluzówkę i pozwalają na jego szybsze przyswojenie i wykorzystanie przez organizm, a tym samym na szybkie
przezwyciężenie deficytów bioenergetycznych.

Wszystkie preparaty firmy Mito-Pharma są produkowane w Niemczech i w Szwajcarii w oparciu o 50 lat badań i praktyki, dr. Franza
Enzmanna z zachowaniem najwyższych standardów farmaceutycznych GMP (zasada dobrej praktyki produkcyjnej). GMP gwarantuje
ścisłą kontrolę od momentu zaopatrzenia w surowce, poprzez produkcję, pakowanie, aż do składowania i dystrybucji preparatu. Dzięki
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temu eliminowane są wszelkie zagrożenia dotyczące zanieczyszczenia preparatu obcymi substancjami chemicznymi, czy też szkodliwą
mikroflorą.Zalecane spożycie1 raz dziennie 5 pełnych naciśnięć pompki Quinomit Q10 fluid rozprowadzić na języku i pozostawić do
wchłonięcia.Przed pierwszym zastosowaniem, nacisnąć kilkakrotnie pompkę, do uzyskania pierwszej kropli. Następnie butelkę
przechylić. Ponownie nacisnąć pompkę do uzyskania kropli preparatu.Składnikistabilizator: gliceryna, woda, ubichinol (koenzym Q10),
lecytyna sojowa, amid kwasu nikotynowego (niacyna).Skład zalecanej porcji dziennej:Koenzym Q10 (Ubichinol) - 32,5 mg - brak
RWS*,Niacyna: 6,5 mg - 41% RWS**RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
 

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/

