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NOW Koenzym Q10 60 mg kaps. 60 kaps.
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent SAVIT SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Koenzym Q10 60 mg:

ZDROWIE UKŁADU KRĄŻENIA
zgodny z dietą wegetariańską i wegańską

NOW® Koenzym Q10 60 mg zawiera ubichinon (koenzym Q10), to substancja podobna do witaminy, będąca organicznym związkiem
chemicznym z grupy chinonów. Ubichinon występuje naturalnie w mitochondriach komórek roślinnych i zwierzęcych. Koenzym Q10
znajduje się w całym organizmie, a jego zawartość jest szczególnie wysoka w sercu, wątrobie oraz w nerkach. Stwierdzono, że z wiekiem
jego wytwarzanie ulega osłabieniu. Koenzym Q10 jest silnym wymiataczem wolnych rodników, działającym w błonach komórkowych
oraz w naczyniach krwionośnych. Produkt Koenzym Q10 marki NOW® jest preparatem klasy farmaceutycznej. Preparaty NOW CoQ10
zawierają wyłącznie koenzym Q10 w naturalnej postaci trans, wytworzony drogą fermentacji.

SKŁAD:

Wartość odżywcza.........................Zalecana do spożycia dzienna porcja: 2 kapsułki...................................% RWS
Koenzym Q10 (ubichinon).................................................120 mg......................................................................†......

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
† – RWS nie zostało określone

Składniki:
Substancja wypełniająca – mączka ryżowa, otręby ryżu brązowego; koenzym Q10; materiał kapsułki – celuloza; subst.
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kw. tłuszczowych, krzemionka bezpostaciowa.

Informacja alergiczna:
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 W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, kukurydzy, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów
drzew. Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych
preparatów zawierające te alergeny.

Zawartość: 60 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie
Opakowanie starcza na: BD
Masa netto: 38 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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