
SWANSON CoQ10 KOENZYM Q10 200mg 90tab.
Koenzym Q10 to niezwykle ważny składnik komórek organizmu, znajdujący
się między innymi w komórkach mięśnia sercowego. Suplementy diety
zawierające koenzym Q10 są dedykowane w szczególności osobom, które
chcą wspomóc produkcję energii komórkowej, a także skutecznie ochronić
swój organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników,
odpowiedzialnych za procesy starzenia.

Jest to substancja naturalnie wytwarzana przez organizm ludzki. Niezbędny składnik mitochondrium, odpowiedzialny za
produkcję energii i uczestniczący w wytwarzaniu ATP. Odpowiada za przyspieszanie procesów metabolicznych.
Największe jego stężenie notowane jest w mięśniu sercowym oraz nerkach.
Poziom koenzymu q10 maleje wraz z wiekiem. Zmniejszenie we krwi i tkankach następuje od około 30 roku życia. Do
zmniejszania się jego ilości, przyczynia się również niewłaściwa dieta, nadużywanie alkoholu oraz leków, nadmierne
bądź zbyt częste odchudzanie.
 
Zawartość:
90 kapsułek
 
Zalecana porcja:
Jedna kapsułka dziennie.
 
Składnik: 1 kapsułka żelowa

Koenzym Q10             200mg

 
Składniki:
Koenzym Q10, organiczny olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda
oczyszczona, nośnik: żółty wosk pszczeli, emulgator: lecytyna sojowa, barwnik: koncentrat oleju Annatto.
 
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
 
Uwagi!
- Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.



- Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Produkt nie wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

Opis producenta

Oferowane produkty są gwarancją najwyższej jakości produktu, ekologicznego procesu produkcji, najlepszych
składników i kontrolowanego pochodzenia użytych komponentów. Wszystkie produkty SWANSON posiadają prestiżowy
certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Wytwarzania).
 
Firma pomimo krótkiej obecności na rynku, cieszy się coraz większym zaufaniem zarówno klientów - o czym świadczą
opinie osób zadowolonych z zakupów, umieszczane na Ceneo, drugim co do wielkości serwisie e-commerce w Polsce,
jak również producentów i dystrybutorów marek.


