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NATURELL KOENZYM Q10 + E 60 kapsułek
 

Cena: 32,90 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 i różnorodnych gatunków zwierząt. Ale wraz
z wiekiem jego naturalny poziom spada.

  W mięśniu sercowym i nerkach zdrowego człowieka stężenie Koenzymu Q10 jest wielokrotnie większe niż w innych narządach.  
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  Właściwości witaminy E: 
  
  
  
  
   

chroni komórki przedutlenianiem się

 

  
  
   

zwalczawolne rodniki

 

 

 

  Poznaj Naturell Koenzym Q10 + E 
  
   

  
  

Koenzym Q10 zawarty w preparacie Naturell Koenzym Q10 + E jest produktem naturalnej fermentacji. Dzięki temu zawiera ponad 99%
formy izomeru koenzymu Q10, która naturalnie występuje w ludzkim organizmie. Koenzym Q10 jest rozpuszczalny w tłuszczach,
dlatego w preparacie Naturell Koenzym Q10 + E, w celu zwiększenia wchłaniania, 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.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 

  Dorośli 1-2 kapsułki dziennie, najlepiej podczasposiłku lub bezpośrednio po nim

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

  Skład: 

olej roślinny: rafinowany olej sojowy; żelatyna; substancja żelująca: glicerol; koenzym Q10; lecytyna sojowa; witamina E (D-alfa tokoferol);
barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

       Jedna tabletkazawiera:   Dwie tabletkizawierają:
Koenzym Q10 30 mg 60 mg

Witamina E 5 mg a-TE* (41,7%**) 10 mg a-TE* (83,4%**)

  *ekwiwalent alfa-tokoferolu**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 witamina E bywa nazywana witaminą młodości? 
  
Faktycznie bywa tak nazywana, głównie dlatego, że dobrze wpływa na stan skóry.  

 

   Produkty Naturell Zobacz więcej   

  
  
  Producent: Naturell AB, Szwecja Dystrybutor: USP Zdrowie  

  
Suplement diety
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