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Naturell Koenzym Q10 Forte x 60 kaps
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Rafinowany olej kokosowy; olej MCT; żelatyna; substancja żelująca: glicerol; koenzym Q10; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera:
Koenzym Q10: 60 mg*
*brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Charakterystyka

Naturell Koenzym Q10 forte suplement diety 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 ze składników łańcucha oddechowego, znajdującego się w komórkach organizmu ludzkiego.
Koenzym Q10 nazywa się często koenzymem młodości, ponieważ już po 35 roku życia następuje spadek jego syntezy.
Zapotrzebowanie na koenzym Q10 zwiększa się wraz z wiekiem.

Ważne informacje
Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb i ich produktów pochodnych.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli -1- 2 kapsułki dziennie,
najlepiej podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
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Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Producent
Producent: Naturell AB Szwecja
Dystrybutor: USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 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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