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Doppelherz aktiv Koenzym Q10, 30 kapsułek
 

Cena: 23,14 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Doppelherz aktiv Koenzym Q10 FORTE to doskonałej jakości produkt zawierający kompozycję starannie dobranych składników: wysoką
dawkę koenzymu Q10 (50 mg), cynk, witaminę C, witaminę E oraz kompleks witamin z grupy B.
Składniki zawarte w Doppelherz aktiv Koenzym Q10 FORTE przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
komórek oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia (witaminy z grupy B – ryboflawina, witamina B6 i B12), wspomagają prawidłowe
funkcjonowanie serca (tiamina), pomagają w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych (witamina C) oraz pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina E, cynk). Koenzym Q10 jest
substancją o charakterze witaminy, największa jego ilość występuje w sercu, mięśniach, wątrobie i nerkach. Stwierdzono, że w mięśniu
sercowym jego poziom u osób starszych spada o połowę w stosunku do serca osób młodych.

Preparat jest zalecany dla osób, które powinny zadbać o serce lub chcą zmniejszyć efekty zmęczenia organizmu:
• powyżej 40 roku życia
• na diecie
• uprawiających sport
• intensywnie pracujących

Doppelherz aktiv Koenzym Q10 FORTE może być stosowany przez osoby z cukrzycą oraz z nietolerancją laktozy. Produkt bezglutenowy.
Dzienna porcja do spożycia (1 kapsułka) zawiera: koenzym Q10 50mg, tiamina 1,1mg (100%*), ryboflawina 3,5mg (250%*), witamina B6
2,8mg (200%*), biotyna 50mcg (100%*), witamina B12 5mcg (200%*), witamina E 24mg (200%*), witamina C 12mg (15%*), cynk 5mg
(50%*).
*Referencyjne Wartości Spożycia

Zalecane spożycie:
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1 kapsułka dziennie. Opakowanie 60 kapsułek wystarczy na 2-miesięczną suplementację.

 Producent:

Queisser Pharma GmbH
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Germany
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