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SWANSON UBIQUINOL 50 mg 60 kapsułek
 

Cena: 82,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSWANSON UBIQUINOL 50 mg 60 kapsułekAktywna, zredukowana forma Koenzymu Q10, opracowana przez najlepszego
światowego producenta naturalnego Koenzymu Q10 – firmę Kaneka w JaponiiKoenzym Q10 jest niezbędny dla życia każdej komórki
naszego ciała. Jest podstawowym elementem łańcucha oddechowego, biorąc czynny udział w przenoszeniu protonów i elektronów. Gdy
przekroczymy 35 rok życia jego niewystarczająca ilość w organizmie zaczyna być zauważalna, dlatego też niezbędna jest jego
dostarczanie z zewnątrz. Koenzym Q10 może występować w dwóch formach – utlenionej (UBICHINON) i zredukowanej (UBICHINOL).
Formy te łatwo przechodzą jedna w drugą, jednak działanie antyoksydacyjne ma tylko ubichinol, który również jest niezbędny do
regeneracji utlenionego tokoferolu. To tylko niektóre możliwości działania Koenzymu Q10 w organizmie.Koenzym Q10 to produkt
pochodzący z procesu ekstrakcji fermentowanych drożdży, nie posiada formy cis i jest identyczny w swojej budowie z wytwarzanym
przez organizm ludzki. Tylko 4%-6% sprzedawanego aktualnie na świecie Koenzymu Q10 pochodzi z naturalnego procesu fermentacji,
dlatego też jest on znacznie droższy od tego uzyskiwanego w sposób syntetyczny.Koenzym Q10 dostarcza niezbędnej energii do
przetrwania każdej komórki i tkanki.Występuje w każdej części organizmu, a konkretnie w mitochondriach, czyli tam gdzie wytwarzana
jest energia. Organizm ludzki jest zdolny sam wytwarzać koenzym Q10, ale nie zawsze w ilościach wystarczających do prawidłowego
funkcjonowania.Wraz z upływem lat spada zdolność produkcji i utrzymania prawidłowego jego poziomu w organizmie.Koenzym Q10
zapewnia około 95% łącznej energii organizmu człowieka. 94% dostępnych na rynku produktów z koenzymem Q10 jest w postaci
syntetycznej, w związku z tym są one tańsze i mniej wartościowe.Koenzym Q10 rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego jeśli ma on formę
proszku należy przyjmować go w trakcie lub bezpośrednio po posiłkach lub rozpuszczać w łyżce oliwy z oliwek. Natomiast Ubichinol jest
zamknięty w specjalnej tłuszczowej kapsułce, gotowy do spożycia bez określonych warunków.Zalecane spożycieJako suplement diety
jedna kapsułka dwa razy dziennie z jedzeniem i wodą, przez pierwsze dwa tygodnie. Następnie jedna kapsułka dziennie z jedzeniem i
wodą.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiUbiquinol (Kaneka QH® Enhanced Bioactivity CoQ10)
50 mgTrójglicerydy o średniej długości łańcuchów kwasów tłuszczowych, żelatyna, gliceryna, wosk pszczeli, palmitynianu askorbylu
(witamina C), woda oczyszczona, naturalny barwnik karmelowySuplement diety - Swanson Ubiquinol 50mg  1 kapsu?ka

Ubiquinol (Kaneka Ubiquinol® Enhanced Bioactivity
CoQ10)

50mg

ProducentSwanson Health ProductsFargo,ND 58108
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