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SOLGAR Koenzym Q10 Nutri Nano 50 Kapsułek
 

cena: 153,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 50 kaps.

Postać kapsułki

Producent Solgar Vitamin and Herb

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

SOLGAR Koenzym Q10 Nutri Nano - dzięki zaawansowanej technologii otrzymaliśmy produkt, który gwarantuje szybszy i sprawniejszy
transport tego istotnego składnika odżywczego do komórek. Nutri-Nano CoQ-10 oznacza przełom w technologii produktów odżywczych
i stanowi początek nowej ery suplementów diety. 3,1 razy większa biodostępność niż CoQ10 w proszku. Dwukrotnie większa
biodostępność w porównaniu z CoQ10 na bazie oleju.

Koenzym Q10 pełni w organizmie ważną rolę. Uczestniczy we wszystkich procesach mających na celu dostarczenie do organizmu
energii. Utrzymuje też w sprawności układ odpornościowy, pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze i odpowiednią wydolność
serca. Opóźnie również procesy starzenia.

Koenzym Q10 wspiera ochronę organizmu przed działaniem wolnych rodników (właściwości przeciwutleniające). Jak wynika z badań, z
wiekiem obniżeniu ulega poziom koenzymu Q10 w organizmie, przez co zalecana jest jego suplementacja.

Działanie

Wspomaga regenerację
Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze
Wspiera odporność
Opóźnia procesy starzenia
Ma właściwości przeciwutleniające

Dawkowanie

Kapsułki należy przyjmować doustnie. 1 kapsułkę dziennie najlepiej w trakcie posiłku.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Produkt nie może zastąpić zróżnicowanej i zrównoważonej diety oraz zdrowego trybu
życia

Składniki

Jedna kapsułka zawiera:

Składniki aktywne:

Koenzym Q-10 Nutri-NanoTM (ubichinon) - 30 mg

Składniki dodatkowe:

Emulgator Polysorbate 80,
medium trójglicerydy,
żelatyna,
roślinna gliceryna,
papryka

Informacja alergiczna

Produkt nie zawiera:

cukru,
soli,
skrobi,
kukurydzy,
drożdży,
pszenicy,
soi,
produktów mlecznych

i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.

Przeciwwskazania

Przed zastosowaniem suplementu diety SOLGAR Koenzym Q10 Nutri Nano kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz osoby zażywające leki
i chore powinny skontaktować się lekarzem.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, pozbawionym dostępu do światła miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Temperatura przechowywania: 15
- 30°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Solgar Vitamin and Herb, Inc.
500 Willow Tree Road
Leonia, NJ 07605
USA

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku - ZdroVita.pl
Zaufaj sprawdzonej marce.
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