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Doppelherz Aktiv, Koenzym Q10 Forte, 60 kasułek
 

Cena: 38,88 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie
Preparat jest zalecany dla osób, które powinny zadbać o serce lub chcą zmniejszyć efekty zmęczenia organizmu:

powyżej 40 roku życia,
na diecie,
uprawiających sport,
intensywnie pracujących.

Działanie
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 sercu, mięśniach, wątrobie i nerkach. Q10 uczestniczy w
procesach łańcucha oddechowego, w mitochondriach komórek. Stwierdzono, że w mięśniu sercowym jego poziom u osób starszych
spada o połowę w stosunku do serca osób młodych.

Witaminy z grupy B (B2, B6, B7. B12) wspomagają metabolizm energetyczny komórek i redukują skutki zmęczenia, a wit. B1 wzmacnia
pracę serca.
Pozwala to utrzymywać prawidłową wydolność energetyczną m.in. komórek mięśniowych.

Wit. C wspomaga wytwarzanie kolagenu w naczyniach krwionośnych i wspólnie
z cynkiem wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Wit. E chroni przed stresem oksydacyjnym.

Doskonale przyswajalna, płynna forma koenzymu Q10 w kapsułce, z dodatkiem oleju sojowego, sprzyja dobremu wchłanianiu Q10 w
jelitach.

Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)
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Składniki - Ilość (%RWS)
koenzym Q10 - 50 mg
Tiamina (wit. B1) - 1,1 mg (100%)
Ryboflawina (wit. B2) - 3,5 mg (250%)
Witamina B6 - 2,8 mg (200%)
wit. B7 (biotyna) - 50 µg (100%)
Witamina B12 - 5 µg (200%)
witamina E - 24 mg (200%)
Witamina C - 12 mg (15%)
cynk - 5 mg (50%)

Sposób użycia:
Stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku. Najlepiej przyjmować razem z większym posiłkiem lub posiłkiem zawierającym tłuszcze
(masło, nabiał, mięso, olej), co sprzyja lepszej przyswajalności preparatu.
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