SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Bio-active q10 uniqinol x 30 kaps
Cena: 42,98 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

30 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
olej kokosowy, żelatyna, glicerol, koenzym Q10 (ubiquinol), karmel amoniakalny, woda oczyszczona, witamina C (kwas L-askorbinowy),
dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu, mieszanina tokoferoli
Zawartość w 1 kapsułce:
Ubiquinol - koenzym Q10 30 mg*
Witamina C 12 mg (15% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 30 x 710mg)
zawartość netto: 21,3g
Charakterystyka
BIOACTIVE Q10 UNIQINOL jest nową generacją koenzymu Q10 - szybciej wchłanianą i efektywniej działającą.
Przyjmując BioActive Q10 Uniqinol dostarczamy do organizmu aktywną formę koenzymu Q10 (ubichinol) bezpośrednio wchłanianą. U
młodych, zdrowych osób większość spożywanego ubichinonu przekształca się w ubichinol. Z wiekiem, przebytymi chorobami, paleniem
papierosów proces enzymatycznej przemiany Q10 zmniejsza się i większość spożywanego koenzymu pozostaje w formie nieaktywnej.
Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
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Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku. Dawkę można zwiększyć po konsultacji z lekarzem.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
Producent
Producent:
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6,
6500 Vojens, Dania
Importer i Dystrybutor:
Pharma Nord Sp z o.o.
Ul. Zwoleńska 24C
04-761 Warszawa
Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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