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Swanson Koenzym Q10 100 mg z tokotrienolami 10 mg x 60
kaps
 

Cena: 82,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SWANSON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Koenzym Q10, naturalne tokotrienoli, olej z brązowego ryżu, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol,
substancja nabłyszczająca: żółty wosk pszczeli, barwnik: annato, olej palmowy, d-alfa tokoferol, roślinny skwalen, kompleks steroli,
mieszanka naturalnych karotenoidów.

1 kapsułka żelowa zawiera:
Naturalny koenzym Q10 (ubidekarenon) 100 mg*
EVNol™ Natrualne spektrum tokotrienoli (z palmy)
(zawiera d-gamma tokotrienol, a-alfa tokotrienol,
d-delta tokotrienol, d-beta tokotrienol) 10 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
41 g

Charakterystyka

Koenzym Q10 znajduje się we wszystkich komórkach organizmu, zwłaszcza w komórkach mięśnia sercowego i mięśni
szkieletowych.
Produkt stosuje się jako uzupełnienie diety w koenzym Q10, szczególnie:

osób starszych, u których wraz z wiekiem dochodzi do fizjologicznego obniżenia zawartości koenzymu Q10 we krwi i
tkankach
osób stosujących mało zróżnicowaną dietę, ubogą w mięso i ryby

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/swanson-koenzym-q10-100-mg-z-tokotrienolami-10-mg-x-60-kaps.html
http://www.aptekaotc.pl/swanson-koenzym-q10-100-mg-z-tokotrienolami-10-mg-x-60-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

osób uprawiających intensywny wysiłek fizyczny

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.

Stosowanie
Jedna kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i
karmiących.

Producent
Swanson Health Products
Fargo, ND 58108, USA
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Pro Sport s.c.
Mikołaj Filarski, Małgorzata Majdaniec
Ul. Pogodna 18, 17-376 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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