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Naturell Koenzym Q10 Forte *60 kaps.
 

Cena: 47,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Naturell Koenzym Q10 Forte kapsułki
Opakowanie: 60 kaps.
Skład:  Rafinowany olej kokosowy; olej MCT; żelatyna; substancja żelująca: glicerol; koenzym Q10; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.
Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb i ich produktów pochodnych.

1 kaps. zawiera: koenzym Q10 60 mg
Opis produktu:  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 jest rozpuszczalny w tłuszczach, dlatego w preparacie Naturell Koenzym Q10 forte, w celu zwiększenia wchłaniania,
zastosowano kapsułkę olejową i połączenie dwóch olejów: oleju MCT i oleju kokosowego. MCT (ang. medium-chain triglycerides) to
trijglicerydy o średniej długości łańcucha węglowego. Ich budowa decyduje o ich przyswajalności oraz sposobie wykorzystania przez
organizm.

Wysoka zawartość substancji aktywnej w preparacie umożliwia osiągnięcie optymalnego poziomu koenzymu Q10 w organizmie.

Koenzym Q10 to jeden z ważniejszych 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. Natomiast
zapotrzebowanie na koenzym Q10 zwiększa się wraz z wiekiem.

Dodatkowo czynnikami, które mogą zwiększać zapotrzebowanie na koenzym Q10 jest aktywność fizyczna i przyspieszona przemiana
materii.
Sposób użycia:  dorośli -1- 2 kapsułki dziennie, najlepiej podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

https://www.galenlodz.pl


 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

