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SWANSON KOENZYM Q10 200 mg 90 kapsułek
 

Cena: 114,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.

Producent PRO SPORT S.C.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSWANSON KOENZYM Q10 200 mg 90 kapsułekKoenzym Q10 200 mg marki Swanson jest suplementem diety wskazanym
do stosowania juz u osób około 30. roku życia kiedy to zaczyna być zauważalny niedobór koenzymu Q10 w organizmie. Ma dobroczynny
wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Wskazany jest do stosowania u osób z następującymni chorobami i stanami
chorobowymi: niewydolnośc serca, Fibromialgia, niepłodnośc męska, depresja, migrena czy choroby przyzębia.Swanson Koenzym Q10
200 mg bazuje na zawartości koemzymu Q10. Koenzym Q10 to związek witaminopodobny, który wytwarzany jest w organizmie celem
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mitochondriów, w których produkowana jest energia. Bierze on aktywny udział w procesie
wytwarzania energii niezbędnej dla prawidłowego przebiegu fosforylacji ADP do ATP, który jest podstawowym nośnikiem energii w
organizmie. Zapewnia on mięśniom konieczną do ich skurczu energię. Koenzym Q10 jest też jednym z silniejszych antyoksydantów. Ze
względu na charakter deficytowy, jako następstwo postępującego procesu starzenia, nieracjonalnej diety, niehigienicznego trybu życia
czy wzmożonej aktywności ruchowej, często dochodzi do przewlekłych ukrytych niedoborów koenzymu Q10, które negatywnie wpływają
na ludzki organizm. Jego niedobór może bowiem powodować zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu welu narządów, w tym: serca,
układu krwionośnego, odpornościowego oraz wielu innych. Koenzym Q10 reguluje ciśnienie tętnicze krwi, działa antyoksydacyjnie,
wspomaga system odpornościowy i redukcję tkanki tłuszczowej oraz może poprawiać wydolnośc organizmu. Poprawia stan zdrowia u
osób z niewydolnościa serca.Zalecane spożycieJedną kapsułkę dziennie.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dniaSkładnikiKoenzym Q10, mąka ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych i dwutlenek krzemu.Suplement diety - Koenzym Q10 200mg   1 kapsu?ka

Koenzym Q10 200 mg
ProducentSwanson Health Products
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