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Doppelherz Aktiv Koenzym Q10 Forte 60kaps
 

Cena: 36,19 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Koenzym Q10 Forte, 60 kapsułek

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 spełnia ważne
funkcje w procesach łańcucha oddechowego, w mitochondriach komórek. Witaminy z grupy B (B2, B6, B7, B12) wspomagają
metabolizm energetyczny komórek i redukują skutki zmęczenia. Cynk i witamina E chronią przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku. Najlepiej przyjmować po większym posiłku, co sprzyja lepszej
przyswajalności preparatu.

Składniki: olej sojowy częściowo uwodorniony, żelatyna, koenzym Q10 (ubichinon), D-alfa-tokoferol (witamina E), substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol, kwas L-askorbinowy (witamina C), stabilizator: wosk pszczeli żółty, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol,
tlenek cynku (Zn), emulgator: lecytyna sojowa, ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), monoazotan
tiaminy (witamina B1), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, biotyna (witamina B7), cyjanokobalamina (witamina B12).

1 kapsułka zawiera: Koenzym Q10 50mg, Witamina B1 1,1mg (100%*), Witamina B2 3,5mg (250%*), Witamina B6 2,8mg (200%*),
Witamina B7 (biotyna) 50mcg (100%*), Witamina B12 5mcg (200%*), Witamina E 24mg α-TE(200%*), Witamina C 12mg (15%*), Cynk
5mg (50%*).

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecajnej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją glutenu i laktozy.

Producent:
Queisser Pharma
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Germany.
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