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Doctor Life Ubichinol 100mg 30 kaps
 

cena: 86,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 kaps dziennie

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 kaps

Postać kaps

Producent Doctor Life

Substancja
czynna

koenzym Q-10

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Koenzym Q-10

Opis produktu
 

DOCTOR LIFE Ubichinol 100 mg jest suplementem diety uzupełniającym codzienną dietę w aktywną formę koenzymu Q10.
Rekomendowany jest zwłaszcza dla osób po 35. roku życia. Istotny jest fakt, iż wytwarzanie koenzymu Q10 maleje wraz z wiekiem.

Składnik preparatu Doctor Life Ubichinol to pożywka dla najważniejszego organu w naszym ciele jakim jest serce. Koenzym Q10
dostarcza aż 95% energii spalanej podczas pracy serca. Koenzym Q10 uczestniczy również w procesie wytwarzania energii w
komórkach, poprawia ich dotlenienie oraz chroni przed niszczącym wpływem wolnych rodników. Może również przyczyniać się do
zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych przy zastoinowej niewydolności krążenia.

Jest to produkt niezwykle wyjątkowy z uwagi na swoją naturalną formę. W przeciwieństwie do zwykłego CoQ10, ubichinol nie musi być
przekształcany w organizmie, a dzięki temu jest bezpośrednio dostępny dla wszystkich organów. Ubichinol jest rozpuszczony w oleju i
zamknięty w specjalnej tłuszczowej kapsułce, z uwagi na co jest szybciej i lepiej wchłaniany do organizmu.

Składniki:

olej rzepakowy, emulgator (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), ubichinol (aktywna forma koenzymu Q10), stabilizator (wosk
pszczeli żółty), emulgator (lecytyna sojowa wolna od GMO), żelatyna wołowa (wolna od BSE), substancja utrzymująca wilgoć (glicerol),
barwnik (karmel)
1 kapsułka zawiera:
UBICHINOL (aktywny koenzym Q10) 100 mg.

Sposób użycia:
1 kaps dziennie razem z pożywieniem.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.

Producent: 

DoctorLife Ltd
Sackville St, Mayfair
London W1S 3AX
United Kingdom

Oddział w Polsce:

Doctor Life Sp.z o.o.
Tomaszowska 57
26-425 Odrzywół
Polska
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