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Doppelherz Aktiv, Koenzym Q10, 30 kapsułek
 

Cena: 29,61 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

ZASTOSOWANIE
Preparat jest zalecany dla utrzymania prawidłowego dotlenienia serca, ciśnienia krwi i pracy mięśni u osób:

powyżej 40 roku życia,

na diecie cukrzycowej,

uprawiających sport,

które muszą szczególnie dbać o swoje serce.

DZIAŁANIE
Składniki głogu poprawiają zaopatrzenia serca w tlen i usprawniają krążenie obwodowe. Ich działanie polega na rozszerzaniu naczyń, co
wpływa pozytywnie na ciśnienie krwi i zaopatrzenie serca i mięśni w tlen.

Koenzym Q10 jest substancją o charakterze witaminy, która nazywana jest „eliksirem młodości”, bowiem odpowiada za wytwarzanie
energii w komórkach organizmu. Największa ilość koenzymu Q10 występuje w komórkach zużywających największe ilości energii, w
tym w sercu, mięśniach, wątrobie i nerkach. Q10 spełnia ważne funkcje w procesach łańcucha oddechowego, a jednocześnie
unieszkodliwia jego produkty uboczne. Pozwala to utrzymywać prawidłową wydolność energetyczną komórek mięśniowych.

Stwierdzono, że wraz z wiekiem znacznie spada poziom Q10 w wielu narządach. W mięśniu sercowym jego poziom u osób starszych
spada o połowę w stosunku do serca osób młodych. Preparat uzupełnia zapasy koenzymu Q10 w komórkach mięśnia sercowego,
mięśni szkieletowych i mięśniówki naczyń krwionośnych. Dodatek oleju sojowego ułatwia przyswajanie Q10 w jelitach.

Witaminy B6 i B12 redukują skutki zmęczenia, a witamina B1 wspomaga funkcjonowanie serca.
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DZIENNA PORCJA (1 KAPSUŁKA) ZAWIERA:
Koenzym Q10 30 mg
Wyciąg z owoców głogu (odpowiadający 250 mg surowca) 50 mg
Witamina B1 0,55 mg
Witamina B6 0,7 mg
Witamina B12 2,5 mcg

SPOSÓB UŻYCIA
Stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Najlepiej przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze
(np. masło, oliwa, ser żółty, mięso), co zwiększa przyswajalność preparatu. Suplementacja koenzymem Q10 może być stosowana przez
długi okres czasu.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (w zastępstwie) zróżnicowanej diety. Dla prawidłowej pracy serca i mięśni
zaleca się zdrowy styl życia i zrównoważoną dietę. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze do 25°C.

SKŁADNIKI
olej sojowy, żelatyna, wyciąg (5:1) z owoców głogu (Crataegus leavigata) 12% masy kaps., olej sojowy częściowo uwodorniony (nośnik),
ubichinon (koenzym Q10) 7% masy kaps., glicerol i sorbitol (substancje utrzymujące wilgoć), wosk pszczeli żółty (substancja
przeciwzbrylająca), lecytyna sojowa (emulgator), cyjanokobalamina (wit. B12), dwutlenek tytanu (barwnik), chlorowodorek pirydoksyny
(wit. B6), monoazotan tiaminy (wit. B1), kompleks miedziowy chlorofiliny (barwnik)

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

