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Coenzima Q10 200mg

Informaţii nutriţionale

Ingrediente
Coenzima Q10, lactoză monohidrat (agent de încărcare), 
celuloză microcristalină (agent de încărcare), 
polivinilpolipirolidonă (stabilizator), talc (agent antiaglomerant), 
carboximetilceluloză de sodiu reticulată (agent de încărcare), 
dioxid de siliciu coloidal (agent antiaglomerant), săruri de 
magneziu ale acizilor grași vegetali (agent antiaglomerant).
Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna 
și la vederea copiilor mici. Contraindicat copiilor sub 3 ani, 
femeilor cu cancer de etiologie hormonală și persoanelor cu 
intoleranţă la lactoză sau alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului. Femeile gravide sau care alăptează trebuie să 
consulte medicul sau farmacistul în legătură cu produsul. Poate 
interacţiona cu antidiabetice orale, beta-blocante sau 5-HTP/ 
5-hidroxitriptofan, la utilizare concomitentă. La utilizarea 
produsului, persoanele diabetice trebuie să-și monitorizeze 
strict glicemia. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și 
căldură, la temperaturi de până la 25˚C. Deoarece produsul 
conţine ingrediente naturale, pot exista variaţii privind culoarea, 
mirosul sau aspectul de la un lot la altul.

Caracteristici
Coenzima Q10 este prezentă în special în celulele inimii, 
ficatului și creierului. Este esenţială pentru producerea 
energiei în organism și în celulele cardiace. Odată cu 
înaintarea în vârstă, nivelul de coenzima Q10 scade în 
organism și este necesară suplimentarea acesteia.

Mod de utilizare
Pentru întreţinere - 1 comprimat pe zi. La recomandarea 
specialistului: 2 comprimate pe zi. Efectele benefice se vor 
vedea după 2 - 3 săptămâni de utilizare.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.


