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Doppelherz aktiv Koenzym Q10, 30 mg kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 40,69 zł

Opis słownikowy

Marka Doppelherz

Postać kapsułki

Producent Queisser

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Doppelherz aktiv Koenzym Q10, 30 mg kapsułki, 30 szt.

Opis

Koenzym Q10 jest substancją o charakterze witaminy, która nazywana jest "eliksirem młodości", bowiem odpowiada za wytwarzanie
energii w organizmie i chroni go przed przyspieszonym starzeniem.

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).

1 kapsułka (porcja dzienna) zawiera:

Składnik Ilość %ZDS*

Koenzym Q10 30 mg -

Wyciąg z owoców
głogu
odpowiadający
250 mg surowca

50 mg -

Witamina B1 0,55 mg 50%
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Witamina B6 0,7 mg 50%
Witamina B12 2,5 mcg 50%

*% referencyjnej wartości odżywczej (dot. witamin)

Masa netto

12,9 g

Właściwości składników

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 bioenergetycznych organizmu: jest niezbędny do wytwarzania energii w komórkach a
jednocześnie unieszkodliwia wolne rodniki, które powstają jako produkty uboczne łańcucha oddechowego. Pozwala to chronić struktury
komórkowe przed uszkodzeniami i przez to spowolnić procesy starzenia organizmu.

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. Uzupełnienie niedoborów Q10 wyraźnie poprawia wiele parametrów życiowych,
szczególnie dotyczących stanu serca, ciśnienia krwi i ogólnej wydolności organizmu.

Na zwiększone wytwarzanie wolnych rodników narażone są szczególnie osoby podatne na stres, uprawiające sport, chore na cukrzycę i
inne choroby metaboliczne lub w wieku powyżej 40 roku życia.

Zalecane dzienne spożycie

Przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze (np. masło, oliwa, ser żółty, mięso), co zwiększa przyswajalność preparatu. Zażywać 1
kapsułkę dziennie po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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