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Koenzym Q10 kaps. 0,06 g 30 kaps.Walmark
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,06 g

Opakowanie 30 kaps.

Producent WALMARK A.S.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

Ubidecarenonum

Opis produktu
 

O produkcie
WALMARK KOENZYM Q10 60 mg - 30 kaps.

Wskazania:

Walmark Koenzym Q10 60 mg to suplement diety zapewniający energię dla całego organizmu. Produkt przeznaczony jest dla osób
dorosłych. Może być stosowany przy nadmiernym obciążeniu psychofizycznym, pomocniczo w schorzeniach układu krążenia. Zalecany
jest również jako uzupełnienie diety w otyłości, cukrzycy, parodontozie, zespole przewlekłego zmęczenia, dla sportowców wyczynowych
jak i osób starszych.

Właściwości:

Koenzym Q10 (ubichinon) stanowiący bazę suplementu diety Walmark Koenzym Q10 występuje naturalnie w organizmie. Jest w nim
kluczową substancją w reakcjach metabolicznych, które prowadzą do wytwarzania energii z pożywienia. W dużym stężeniu występuje w
sercu, płucach i wątrobie. Koenzym Q10 ma pozytywny wpływ na utrzymanie sprawnego układu odpornościowego, zapewnia wsparcie
dla ochrony organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze i
prawidłową wydolność serca.

Składniki:

substancja wypełniająca: olej sojowy; żelatyna, substancja glazurująca: glicerol; emulgator: lecytyna sojowa, koenzym Q10 (ubichinon),
barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza

1 kapsułka zawiera:
Koenzym Q10 - 60 mg

Stosowanie:

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie po posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
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Ważne informacje:
Preparatu Walark Koenzym Q10 nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
Nie zaleca się stosowania go w czasie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci.
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Opakowanie:

30 kapsułek
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
WALMARK
ul.Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
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