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Singularis Koenzym Q10 Forte x 30 kaps
 

Cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Koenzym Q10 Forte Microactive SR
120 mg

Koenzym Q10 to substancja naturalnie występująca w komórkach - w mitochondriach i odpowiada za wytwarzanie w nich energii.
Preparat zawiera 120 mg koenzymu Q10 w każdej kapsułce. Zawarty w preparacie opatentowany koenzym Q10 Microactive posiada
udokumentowaną wyższą biodostępność niż pozostałe formy. Może być przyjmowany niezależnie od posiłku. Preparat dzięki
właściwościom koenzymu Microactive posiada przedłużone uwalnianie do 24 godzin. Preparat uzupełnia zapasy koenzymu Q10 w
komórkach mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, mięśniówki naczyń krwionośnych. Zawarta w preparacie inulina wpływa na
poprawę perystaltyki jelit.

Cechy

nie zawiera alergenów

Składniki
koenzym Q10 Microactive SR, koenzym Q10 (Ubichinon), inulina (korzeń cykorii), składnik otoczki (hydroksypropylometyloceluloza)

Wartości odżywcze 1 kapsułka (dzienna porcja) zawiera:
Koenzym Q10 Microactive SR 120 mg w tym:
Elementarny koenzym Q10 31,2 mg
Koenzym Q10 90 mg
Inulina (korzeń cykorii) 135 mg
% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Stosowanie
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Sposób użycia:
Zażywać 1 kapsułkę dziennie po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Suplementacja koenzymem Q10 może być stosowana
przez długi okres czasu.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować sposób zrównoważony żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i nie nasłonecznionym miejscu w temperaturze pokojowej poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla
utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może
być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Chronić od światła i wilgoci. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Activepharm Labs sp. z o.o. sp. k.

Ważne
Microactive SR jest licencjonowanym znakiem BioActives, LLC.

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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