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NATURELL KOENZYM Q10 + E 120 kapsułek
 

Cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 
 
  
  
    
Naturell Koenzym Q10 + E Na skróty: 
  
  Czy wiesz, że... Właściwości witaminy E Poznaj Naturell Koenzym Q10 +E Pytania i odpowiedzi  

 

  

  Czy wiesz, że... 

  Koenzym Q10 jest powszechnie występującym związkiem w wielu narządach ludzi iróżnorodnych gatunków zwierząt. Ale wraz z
wiekiem jego naturalny poziom spada.  

  W mięśniu sercowym i nerkach zdrowego człowieka stężenieKoenzymu Q10 jest wielokrotnie większe niż w innych narządach.  
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  Właściwości Witaminy E 
  
  
  
   

Przyczynia się doochrony komórekprzed utlenianiem

  
   

przez neutralizacjęwolnych rodników

 

 

Poznaj Naturell Koenzym Q10 +E: 
  
  
   

  
   

  Koenzym Q10 zawarty w preparacieNaturell Koenzym Q10 + E jestproduktem naturalnej fermentacji.Dzięki temu zawiera ponad 99%
formyizomeru koenzymu Q10, któranaturalnie występuje w ludzkimorganizmie. Koenzym Q10 jestrozpuszczalny w tłuszczach,
dlatego wpreparacie Naturell Koenzym Q10 + E,w celu poprawy biodostępności, zastosowano kapsułkę olejową.  

 

  
  

  Koenzym Q10 to jeden z ważniejszych składników łańcucha oddechowego, znajdującego się w komórkach organizmu ludzkiego.
Preparat, ze względu na zawartość witaminy E, posiada właściwości antyoksydacyjne i dzięki temu pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym. Dlatego warto zadbać o antyoksydanty w diecie.  

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 
  
  Dorośli  

  1-2 kapsułki dziennie, najlepiejpodczas posiłku lub bezpośrednio po nim  
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  Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.  

  OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie
preparatu powinny skonsultować z lekarzem  

  WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym
miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.  

Skład: 
  

całkowicie utwardzony olej kokosowy; olej MCT; żelatyna; substancja żelująca: glicerol; koenzym Q10; witamina E(D-alfa tokoferol);
barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.

  
  
  
 

Jedna kapsułka zawiera: 

Dwie kapsułki zawierają:

  
KOENZYM Q10

30 mg

60 mg

  
WITAMINA E

5 mg (41,7%*)

10 mg (83,4%*)

 

  *procent realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia  

  Pytania i odpowiedzi Gdzie najczęściej występuje witamina E? 

  Witamina E występuje głównie w produktach roślinnych, np. orzechach laskowych, pestkach dyni, nasionach słonecznika.  

Dlaczego koenzym Q10 znajduje zastosowanie w kosmetyce? 

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

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


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

  Koenzym Q10 nazywa się często koenzymem młodości, ponieważ już po 35. roku życia następuje spadek jego syntezy. Dlatego sięga
się po niego w kosmetyce.  

Przyjmować koenzym Q10 rano czy wieczorem? 

  Istotne jest, aby przyjmować go w zalecanej dziennej ilości zgodnie ze sposobem użycia.  

 

  
  

  Koenzym Q10 pochodzi spoza UE. Witamina E pochodzi spoza UE. Dystrybutor: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822
Warszawa Producent: Naturell AB, Szwecja  

   

 
 

Galeria
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