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Q10 CLASSIC MSE 30 MG 360 KAPS. DR ENZMANN
 

Cena: 539,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 30 MG

Postać KAPS 30 MG

Producent Mito-Pharma

Opis produktu
 

Q10 classic MSE 360 KAPS.

Zawiera naturalnie czysty koenzym Q10 ( w postaci ubichinonu) - odpowiadający substancji wytwarzanej przez organizm ludzki.

Koenzym Q10 zawarty w preparacie Q10 classic MSE jest wolny od organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Dzięki zastosowaniu chromatografii cieczowej w procesie oczyszczania otrzymano preparat o najwyższej czystości 99,8%. (Tylko
substancje o wysokim stopniu czystości mogą być dobrze przyswajalne i bezpieczne).
Q10 classic MSE - jest monopreparatem, dzięki czemu precyzyjnie uzupełnia niedobory wyłącznie danej substancji.

Q10 classic MSE nie zawiera kazeiny, glutenu.
Preparat produkowany zgodnie z GMP- stosowanie preparatów produkowanych zgodnie z GMP gwarantuje, że otrzymujecie Państwo
określone substancje w dawkach zgodnych z informacją podaną na opakowaniu.
Preparat Q10 classic MSE jest efektem ponad 40 lat badań dr Franza Enzmanna.

Koenzym Q10

występuje praktycznie we wszystkich komórkach naszego organizmu. Bez jego obecności nie może powstać żadna energia w naszych
komórkach.Można powiedzieć, że bez Q10 nie ma energii, a bez energii nie ma życia.

Przy wielu obciążeniach zarówno fizycznych jak i psychicznych niemożliwych do uniknięcia zapewnienie odpowiedniego poziomu energii
wewnątrzkomórkowej może zostać zachowane tylko dzięki właściwej suplementacji koenzymem Q10.

Q10 jest również wyjątkowo skutecznym antyutleniaczem, chroniącym mitochondria przed wolnymi rodnikami powstającymi podczas
procesów metabolicznych.

Skład:
substancja czynna: koenzym Q10/ ubichinon (11g/100g),
substancje wypełniające: laktoza, żelatyna,
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substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu, utwardzany tłuszcz roślinny.

Sposób użycia i dawkowanie: 1 kapsułka dziennie (30 mg Q10). Najlepiej stosować podczas posiłku popijając wystraczającą ilością
wody.

Suplement diety nie może być traktowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i różnorodnie
się odżywiać.
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