
Ingrediente/capsulă:
agenți de încărcare: hidrogenfosfat de calciu, celuloză microcristalină; Coenzimă Q10 100 
mg; capsulă vegetală: hidroximetilpropilceluloză; agenți antiaglomeranți: săruri de 
magneziu ale acizilor grași, dioxid de siliciu.

Coenzima Q10 și organismul uman:
• Coenzima Q10 este necesară în dezvoltarea și buna funcționare a tuturor celulelor 
organismului, deoarece este produsă în mod natural de organism.
• Există 10 tipuri de coenzima Q, însă numai Q10 se află în structura celulelor umane.
• Până în jurul vârstei de 30 de ani, organismul uman produce o cantitate suficientă de 
coenzimă Q10. După această vârstă, producția naturală de coenzimă Q10 scade 
progresiv.
Fenomenul este însoțit de numeroase probleme de sănătate, printre care și îmbătrânirea 
prematură.
O scădere cu numai 25 % a nivelului de coenzima Q10, are efecte asupra bunei 
funcționări a sistemului cardiovascular.
• Coenzima Q10 este prezentă în cantități mici într-o varietate de alimente, ca uleiul de 
soia, sardinele, macroul, brocoli și alunele; alimentele bogate în coenzima Q10 sunt: 
organele de origine animală, în special bovină - inima, ficatul, rinichii, însă, prelucrarea 
termică a alimentelor duce la inactivarea coenzimei Q10.
• La nevoie și cu recomandarea specialistului, nivelul de coenzima Q10 din organism 
poate fi menținut în limite normale, alături de o dietă adecvată și prin consumul de 
suplimente alimentare.
• Suplimentele alimentare asigură o absorbție superioară pentru coenzima Q10, în mod 
special când consumul acesteia se face concomitant cu alimente bogate în grăsimi, fiind 
o substanță liposolubilă.
• Coenzima Q10 a fost studiată și folosită împreună cu tratamentul specific insuficienței 
cardiace, pentru prima dată în Japonia în anul 1974. Este cunoscută și sub numele de 
Q10, vitamina Q10, Ubichinona sau Ubidecarenona.
Coenzima Q10 oferă organismului energie și este implicată în funcționarea inimii și 
ficatului, organe mari consumatoare de energie în organism.

Doze şi mod de utilizare:
1 capsulă pe zi în timpul mesei sau după masă.

Prezentare: 
Cutie pliantă din carton conţinând 2 blistere a câte 15 capsule și prospect.

Atenţionări:
A se citi prospectul înainte de utilizare.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, 
echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.
A nu se utiliza de către persoanele cu sensibilitate la oricare dintre componentele 
produsului. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
Dacă suferiţi de afecțiuni cronice sau urmaţi un tratament medicamentos de lungă 
durată, cereţi sfatul consultantului de specialitate înaintea utilizării suplimentului 
alimentar. 
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul perioadei înscrise pe ambalaj (EXP.).
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