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Naturell Koenzym Q10 + E x 120 kaps
 

Cena: 61,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Tocopherolum, Ubidecarenonum

Opis produktu
 

 
  
  
  

  
Naturell Koenzym Q10 + E Na skróty: 
  

Czy wiesz, ?e...

W?a?ciwo?ci witaminy E
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Poznaj Naturell Koenzym Q10 +E

Pytania i odpowiedzi
 

 

  Czy wiesz, że... 

  Koenzym Q10 jest powszechnie wyst?puj?cym zwi?zkiem w wielu
narz?dach ludzi i

ró?norodnych gatunków zwierz?t. Ale wraz z wiekiem jego naturalny poziom
spada. 

   
   W mi??niu sercowym i nerkach zdrowego cz?owieka st??enie

Koenzymu Q10 jest wielokrotnie wi?ksze ni? w innych narz?dach. 

  Właściwości Witaminy E 
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Przyczynia si? do
ochrony komórek
przed utlenianiem

  
 

  

przez neutralizacj?
wolnych rodników

 

 

  

Przyczynia si? do
ochrony komórek
przed utlenianiem

  
 

  

przez neutralizacj?
wolnych rodników

 

 

Poznaj Naturell Koenzym Q10 +E:
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  Koenzym Q10 zawarty w preparacieNaturell Koenzym Q10 + E jestproduktem naturalnej fermentacji.Dzi?ki temu zawiera ponad 99% formyizomeru koenzymu Q10, któranaturalnie wyst?puje w ludzkimorganizmie. Koenzym Q10 jestrozpuszczalny w t?uszczach, dlatego wpreparacie Naturell Koenzym Q10 + E,w celu poprawy biodost?pno?ci, zastosowano kapsu?k? olejow?.  
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  Koenzym Q10 to jeden z wa?niejszych sk?adników ?a?cucha
oddechowego, znajduj?cego si? w komórkach organizmu ludzkiego.
Preparat, ze wzgl?du na zawarto?? witaminy E, posiada w?a?ciwo?ci
antyoksydacyjne i dzi?ki temu pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Dlatego warto zadba? o antyoksydanty w diecie.  

Zalecana porcja do spo?ycia w ci?gu dnia: 
  

  Doro?li  

  1-2 kapsu?ki dziennie, najlepiej
podczas posi?ku lub bezpo?rednio po nim  

  

  Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement
diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej
diety. Zrównowa?ony sposób od?ywiania i zdrowy tryb ?ycia s? podstaw?
prawid?owego funkcjonowania organizmu.  

  OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik
preparatu. Kobiety w ci??y i matki karmi?ce stosowanie preparatu powinny
skonsultowa? z lekarzem  

  WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Produkt nale?y przechowywa? w
oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w
sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci? i ?wiat?em.  
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Skład: 
  

ca?kowicie utwardzony olej kokosowy; olej MCT; ?elatyna; substancja
?eluj?ca: glicerol; koenzym Q10; witamina E
(D-alfa tokoferol); barwnik: tlenki i wodorotlenki ?elaza.

Mo?e zawiera? ryby i ich produkty pochodne.

  
  

  
 

Jedna kapsu?ka
zawiera: 

Dwie kapsu?ki
zawieraj?:

  
KOENZYM Q10

30 mg
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60 mg

  
WITAMINA E

5 mg (41,7%*)

10 mg (83,4%*)

 

  *procent realizacji Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia  

  Pytania i odpowiedzi Gdzie najczęściejwystępuje witamina E? 

  Witamina E wyst?puje g?ównie w produktach ro?linnych, np. orzechach
laskowych,
  pestkach dyni, nasionach s?onecznika.  

Dlaczego koenzym Q10 znajduje zastosowanie wkosmetyce? 

  Koenzym Q10 nazywa si? cz?sto koenzymem m?odo?ci, poniewa? ju? po
35. roku ?ycia nast?puje spadek jego syntezy. Dlatego si?ga si? po niego w
kosmetyce.  
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Przyjmować koenzym Q10 rano czy wieczorem? 

  Istotne jest, aby przyjmowa? go w zalecanej dziennej ilo?ci zgodnie ze
sposobem u?ycia.  

  

  
  

  Koenzym Q10 pochodzi spoza UE.
  Witamina E pochodzi spoza UE.

  Dystrybutor:
  USP Zdrowie Sp. z o.o.
  ul. Poleczki 35
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  02-822 Warszawa

  Producent:
  Naturell AB, Szwecja  

 

  

 

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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Galeria
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