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NATURELL KOENZYM Q10 100 30 kapsułek
 

Cena: 28,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 

  
   

  
  
30 KAPSUŁEK

  Naturell KOENZYM Q10 100  

  
   

  
  
  
   

  W Naturell Koenzym Q10 100 zastosowano kapsułkę olejową i połączenie dwóch olejów: oleju MCT i oleju kokosowego w celu poprawy
biodostępności.  
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  Wysoka zawartość koenzymu Q10 – dawka 100 mg weryfikowana w badaniach naukowych1  

  
   

  Naturalne pochodzenie2  

 

 

Dla kogo?

  
  
  
   

  Najwyższe stężenie koenzymu Q10 jest w komórkach o dużym wydatku energetycznym, komórkach: wątroby, mięśnia sercowego
i mięśni szkieletowych. Właśnie te narządy są najbardziej wrażliwe na spadek jego produkcji  

  
   

  Dla osób po 35. roku życia, u których obniża się naturalna synteza koenzymu Q10  

 

Dlaczego Naturell Koenzym Q10 100?

  
  
  
   

  
Wysoka jakość
Naturell Koenzym Q10 100 produkowany jest w Szwecji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi norm jakości.  

  
   

  
Naturalne pochodzenie
Naturell Koenzym Q10 100 zawiera koenzym Q10 naturalnego pochodzenia, który jest produktem fermentacji. Dzięki temu zawiera
ponad 99% formy izomeru koenzymu Q10, która naturalnie występuje w ludzkim organizmie.  

  
   

  
Wysoka zawartość składnika
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Koenzym Q10 w ilości 100 mg zweryfkowanej w badaniach naukowych.  

  
   

  
Wysoki profil uwalniania3
W przeprowadzonych badaniach in-vitro Naturell Koenzym Q10 100 wykazał profil uwalniania wyższy niż preparat stosowany
w uznanych badaniach klinicznych oraz inne wiodące preparaty z koenzymem Q10 na polskim rynku.  

 

Skład

  
  
  
  
  
   

  
Koenzym Q10

 

 

  
Zawartość składników  

  
  
 

w 1 kapsułce

 

  
koenzym Q10

100 mg

 

 

 

  Składniki: Olej MCT, rafinowany olej kokosowy; koenzym Q10 (100 mg); żelatyna; substancja żelująca: glicerol; barwnik: tlenki i
wodorotlenki żelaza, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol. Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.  
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Stosowanie

  
  
DAWKOWANIE:
Dorośli: 1 kapsułka dziennie.  

  
STOSOWANIE:
Dorośli: 1 kapsułka dziennie najlepiej podczas posiłkulub bezpośrednio po nim.  

 

Szczegóły produktu

  
  Suplement diety Naturell Koenzym Q10 100 zawiera wysoką ilość koenzymu Q10 (100 mg) naturalnego pochodzenia, który jest
produktem naturalnej fermentacji. Dzięki temu zawiera ponad 99% formy izomeru koenzymu Q10, która występuje naturalnie w ludzkim
organizmie. Koenzym Q10 jest rozpuszczalny w tłuszczach, dlatego w suplemencie diety Naturell Koenzym Q10 100 w celu zwiększenia
wchłaniania, zastosowano kapsułkę olejową oraz połączenie dwóch olejów: MCT i kokosowego. MCT (ang. medium-chain triglycerides),
to triglicerydy o średniej długości łańcucha węglowego. Wysoka zawartość składnika aktywnego w preparacie umożliwia osiągnięcie
optymalnego poziomu koenzymu Q10 w organizmie.  
POBIERZ ULOTKĘ    

Może Cię teżzainteresować

  
  
  
   

Naturell

Witamina B Active

  odporność witamina C naturalne pochodzenie  

Wspiera naturalne siły obronne organizmu i drogi oddechowe.
SPRAWDŹ  

  
   

Naturell

Omega-3 1000

  wysoka czystość i biodostępność DHA EPA  

Uzupełnia dietę w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.
SPRAWDŹ  

  
   

Naturell

Koenzym Q10 100
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  naturalne pochodzenie wysoka jakość bez glutenu  

Dostarcza dobrze wchłanianego Koenzymu Q10.
SPRAWDŹ  

 

  
  
  
  Najczęściej zadawane pytania  

  
Kto powinien przyjmować Naturell Koenzym Q10 100?

   

  Koenzym Q10 jest istotnym składnikiem łańcucha oddechowego, jego spadek produkcji następuje po 35 roku życia.Dodatkowymi
czynnikami, które mogą zwiększać zapotrzebowanie jest aktywność fizyczna, przyspieszona przemiana materii.  

  
Jakie są ograniczenia w stosowaniu Naturell Koenzym Q10 100?

   

  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z
lekarzem.  

  
Jakie są właściwości składników Naturell Koenzym Q10 100?

   

  Koenzym Q10 zawarty w produkcie pochodzi z procesu naturalnej fermentacji, dzięki czemu 99% formy izomeru tego koenzymu
występuje naturalnie w ludzkim organizmie. Koenzym Q10 jest składnikiem rozpuszczalnym w tłuszczach, dlatego suplement diety ma
postać kapsułki olejowej (zawiera 2 oleje: MCT i kokosowy).  

 

 

  
  
  1. Badanie wykonane przez Instytut Farmaceutyczny w Zakładzie Analityki Farmaceutycznej w Warszawie, marzec 2019. 2. Naturell
Koenzym Q10 100 zawiera koenzym Q10 naturalnego pochodzenia. Dzięki temu zawiera ponad 99% formy izomeru koenzymu Q10,
która naturalnie występujew ludzkim organizmie. 3. Badanie wykonane przez Instytut Farmaceutyczny w Zakładzie Analityki
Farmaceutycznej w Warszawie marzec 2019.  
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  SUPLEMENT DIETY  

 

 
WłaściwościNaturell Koenzym Q10 100 to suplement diety, który zawiera wysoką ilość koenzymu Q10 (w ilości 100mg) naturalnego
pochodzenia, który jest produktem naturalnej fermentacji. Dzięki temu zawiera ponad 99% formy izomeru koenzymu Q10, która
występuje naturalnie w ludzkim organizmie.Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w preparacie.Zalecane
spożycieDorośli 1 kapsułka dziennie najlepiej podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy
tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.Chronić przed wilgocią i światłem.Może zawierać
śladowe ilości ryb i ich produktów pochodnych.Składnikiolej MCT, rafinowany olej kokosowy; koenzym Q10; żelatyna; substancja
żelująca: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol.ProducentWyprodukowano przez Naturell AB,
Szwecja dla:USP Zdrowie Sp. z o.o.,ul. Poleczki 35,02-822 Warszawa.
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