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Koenzym Q10 MAX 100 mg x 30 kaps (Walmark)
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej słonecznikowy, żelatyna, koenzym Q10, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; woda, substancja glazurująca: wosk pszczeli;
przeciwutleniacz: lecytyna sojowa; barwniki: tlenek żelaza, koszelina, kurkumina, dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Koenzym Q10 - 100 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Charakterystyka
Koenzym Q10 (ubichinon) naturalnie występuje w organizmie, gdzie jest kluczową substancją w reakcjach metabolizmu prowadzących
do wytworzenia energii z pożywienia. Występuje naturalnie w dużym stężeniu w sercu, płucach, wątrobie, przy czym jego produkcja w
organizmie zmniejsza się z wiekiem.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy połknąć podczas posiłku lub po nim, popić wodą.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Masa netto
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19,5 g
30 kapsułek po 650 mg

Producent
Producent:
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy
Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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