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SIAMIT Q10 KOMB, 20 ML
 

cena: 264,40 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 20 ml

Postać płyn

Producent Mito-Pharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

SINAMIT Q10 KOMB to produkt zawierający 10% płynnego koenzymu Q10 w postaci ultra małych cząsteczek. Koenzym Q10 występuje
zarówno w formie zredukowanej, jak również w formie utlenionej w idealnym stosunku 90:10. Zredukowany Q10 jest formą aktywną
łańcucha oddechowego mitochondriów, odgrywa on funkcję przeciwutleniacza. Obie formy (zredukowana i utleniona) stabilizują błony
komórkowe. Preparat ten w formie płynnej jest łatwiej przyswajalny

FUNKCJE SINAMITU Q10 KOMB:

- chroni mitochondria przed wolnymi rodnikami powstającymi podczas produkowania energii,
- bierze udział w wielu funkcjach kanałów wodnych i jonowych,
- bierze udział w prawidłowym współdziałaniu różnych komórek,

Dlaczego SINAMIT®Q10 Komb? 

Nanokoenzym Q10 w formie płynnej zawarty w preparacie SINAMIT®Q10 Komb ma  4-krotnie lepszą biodostępność w
porównaniu do form klasycznych (proszek, kapsułka).
Jest pozyskiwany przy użyciu naturalnego procesu fermentacji, w 100 % naturalny i identyczny, jak ten produkowany przez
ludzki organizm.
Dzięki formie płynnej nanokoenzym zawarty w preparacie SINAMIT®Q10 Komb jest natychmiast wchłaniany przez śluzówkę
jamy ustnej bezpośrednio do krwioobiegu.
SINAMIT®Q10 Komb zawiera naturalnie czysty koenzym Q10- odpowiadający substancji wytwarzanej przez organizm ludzki.
Proces produkcji oparty jest na najnowocześniejszych osiągnięciach naukowo- technologicznych, wynikiem czego uzyskano
preparat o najwyższej jakości i czystości.
O wysokiej zawartości koenzymu Q10 w preparacie świadczy jego intensywny żółto- pomarańczowy kolor.
Skuteczność stosowania preparatu potwierdzona jest badaniami klinicznymi.
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.
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 SKŁADNIKI:

substancja czynna: ubichinon Q10 (koenzym Q10), niacynamid (witamina B3 – amid kwasu nikotynowego) stabilizator: lecytyna,
gliceryna

Niacyna ( witamina B3)
- witamina ta jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej funkcji przemiany materii
- jest dobrze przyswajalna w dużych dawkach (2000 mg)

Gliceryna
- bierze udział w przemianie energetycznej
- wiąże wodę w organiźmie

Lecytyna
- wpływa pozytywnie na transport składników pożywienia, komunikację międzykomórkową oraz elastyczność błon komórkowych 

DAWKOWANIE:

Jeden raz dziennie 3 pełne naciśnięcia pompki SINAMIT®Q10 Komb rozprowadzić na języku i pozostawić do wchłonięcia. Jedna porcja
dzienna zawiera: 30 mg Ubichinonu Q10, 3 mg niacyniamidu (co stanowi 16,66% zalecanego dziennego spożycia), 7,5 mg lecytyny i
235,5 mg gliceryny. Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być traktowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i różnorodnie się odżywiać.

Podmiot odpowiedzialny:

Mito-Pharma Dorota Krawczyk
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp
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