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Naturell Koenzym Q10 + E Suplement diety 120 kapsułek
 

Cena: 58,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Ubidecarenonum, Tocopherolum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
30 mg Q10 + 5 mg wit. E w 1 kapsułce

Koenzym Q10 zawarty w preparacie Naturell Koenzym Q10 + E 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 + E, w celu zwiększenia wchłaniania, zastosowano kapsułkę olejową.
Koenzym Q10 to jeden z ważniejszych składników łańcucha oddechowego, znajdującego się w komórkach organizmu ludzkiego.
Preparat, ze względu na zawartość witaminy E, posiada właściwości antyoksydacyjne i dzięki temu pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.

Składniki
olej roslinny: rafinowany olej sojowy, żelatyna, substancja żelująca: glicerol, koenzym Q10, lecytyna sojowa, witamina E (D-alfa tokoferol),
barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza

Wartości odżywcze
Jedna kapsułka zawiera Dwie kapsułki zawierają

koenzym Q10 30 mg 60 mg
witamina E 5 mg α-TE* (41,7%**) 10 mg α-TE* (83,4%**)
*- ekwiwalent alfa-tokoferolu
**- procent referencyjnych wartości spożycia

Dawkowanie
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.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Ograniczenia stosowania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

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

Alergeny
Skorupiaki: Może zawierać, Ryba: Może zawierać, Soja: Zawiera

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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