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NOW Foods Koenzym Q10 60 mg x 60 kaps
 

Cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOW FOODS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Subst. wypełniająca – mączka ryżowa, otręby ryżu brązowego; koenzym Q10; materiał kapsułki – celuloza; subst. przeciwzbrylająca –
sole magnezowe kw. tłuszczowych, krzemionka bezpostaciowa.

Zalecana do spożycia dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:

Koenzym Q10 (ubichinon) - 120 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 60 kapsułek wegetariańskich
Masa netto: 38 g

Charakterystyka
NOW® Koenzym Q10 60 mg zawiera ubichinon (koenzym Q10), to substancja podobna do witaminy, będąca organicznym związkiem
chemicznym z grupy chinonów. Ubichinon występuje naturalnie w mitochondriach komórek roślinnych i zwierzęcych. Koenzym Q10
znajduje się w całym organizmie, a jego zawartość jest szczególnie wysoka w sercu, wątrobie oraz w nerkach. Stwierdzono, że z wiekiem
jego wytwarzanie ulega osłabieniu. Koenzym Q10 jest wymiataczem wolnych rodników. Preparaty NOW CoQ10 zawierają wyłącznie
koenzym Q10 w naturalnej postaci trans, wytworzony drogą fermentacji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia.

Stosowanie
Przyjmować 1 kapsułkę od 1 do 2 razy dziennie, przy posiłku zawierającym tłuszcz.
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Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w miejscu chłodnym i suchym, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Producent
NOW Foods , Bloomingdale, IL 60108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
PRO NATURA S.J., ul.Gen. Okulickiego 133D, Szczecin

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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