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Naturell Koenzym Q10 Forte w dwupaku 2 x 60 kaps
 

Cena: 91,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

  
  
  
 

  

Naturell
Koenzym Q10 Forte
  

Na skróty:

  Czy wiesz, że... Właściwości Naturell Koenzym Q10 Forte Poznaj Naturell Koenzym Q10 Forte Pytania i odpowiedzi  
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Czy wiesz, że...

Koenzym Q10 jest powszechnie występującym związkiem w wielu narządach ludzi i różnorodnych gatunków zwierząt. Koenzym Q10
nazywa się często koenzymem młodości, ponieważ już po 35 roku życia następuje spadek jego syntezy.

W mięśniu sercowym, nerkach zdrowego człowieka i mięśni szkieletowych stężenie koenzymu Q10 jest wielokrotnie większe niż w
innych narządach.

 

  
  

Właściwości Naturell
Koenzym Q10 Forte:

  
  
  
 

  

kluczowy wpływ na ilość
wytwarzanej energii

 

  
  
 

  

naturalne pochodzenie
i czystość ponad 99%
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Poznaj Naturell
Koenzym Q10 Forte

  
 

  

  
  

Preparat Naturell Koenzym Q10 Forte zawiera koenzym Q10 naturalnego pochodzenia, który jest produktem naturalnej fermentacji.
Dzięki temu zawiera ponad 99% formy izomeru koenzymu Q10, która naturalnie występuje w ludzkim organizmie. Koenzym Q10 to jeden
z ważniejszych składników łańcucha oddechowego, znajdującego się w komórkach organizmu ludzkiego.
Koenzym Q10 jest rozpuszczalny w tłuszczach, dlatego w preparacie Naturell Koenzym Q10 Forte, w celu zwiększenia wchłaniania,
zastosowano kapsułkę olejową.  

 

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 

  Dorośli 1-2 kapsułki dziennie
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Stosować najlepiej podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie
preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

  

Składniki:

rafinowany olej kokosowy; olej MCT; żelatyna; koenzym Q10; substancja żelująca: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza;
przeciwutleniacz: alfa-tokoferol.

Może zawierać śladowe ilości ryb, soi i ich produktów pochodnych.

    Jedna kapsułka
zawiera:

  Dwie kapsułki
zawierają:

Koenzym Q10 60mg 120mg

  * procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

 

  
  

Pytania i odpowiedzi

Kiedy można stosować preparat Naturell Koenzym Q10 Forte?

  
Czynnikami, które mogą spowodować zwiększenie zapotrzebowania na koenzym Q10, to zwiększona aktywność sportowa oraz szybka
przemiana materii.

Gdzie najczęściej występuje koenzym Q10?

  
Pokarmy bogate w koenzym Q10 to czerwone mięso, drób oraz ryby. Innym stosunkowo bogatym źródłem są orzechy. Owoce, warzywa,
jaja i nabiał zawierają umiarkowane ilości koenzymu Q10. Zawartość koenzymu Q10 w produktach spożywczych zależy od rodzaju
zastosowanej obróbki termicznej.
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  Prawie 100 lat tradycji (od 1920 r., Szwecja)
  Szeroka gama produktów
  Innowacyjne preparaty nowej generacji
  Jakość i bezpieczeństwo  

  
  
ZOBACZ WSZYSTKIE

  

  
  Suplement diety  

 

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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