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Q10 Premium™ - 60 kaps.
Cena

78,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

KAT00104

Kod EAN

5903796650761

Producent

Yango

Opis produktu
Dłuższa młodość jest możliwa
Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zatrzymać na moment, wyobrażając sobie tysiące procesów biochemicznych, zachodzących w
Twoim ciele w każdej sekundzie życia? Większość z nas żyje w błogiej nieświadomości wszystkiego, co dzieje się w komórkach
naszego ciała.
Aby jednak dłużej czuć się młodo, ważne jest zrozumienie działania niektórych z tych procesów, zapewniając odpowiednie
wsparcie dla ciała w miarę upływu lat.
Na przykład, czy wiesz że istnieją kluczowe procesy enzymatyczne, które są odpowiedzialne za wytwarzanie energii w naszym
ciele i że mają one bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i proces starzenia?
Niezbędny koenzym Q10
Czy wiesz czym są mitochondria? To wyspecjalizowane organelle znajdujące się w Twoich komórkach, które wykorzystują
koenzym Q10 do przekształcania tlenu i składników odżywczych w energię. Mitochondria, z pomocą Q10, są siłą napędową
komórek w całym Twoim ciele - szczególnie tych o wysokim poziomie witalności, takich jak komórki serca, mózgu, wątroby i
nerek.
Twoje ciało naturalnie wytwarza Q10, jednak w tym celu potrzebuje ono wielu enzymów, witamin i minerałów. Nawet jeśli
cieszysz się doskonałym zdrowiem i się odpowiednio odżywiasz, ilość Q10 wytwarzana przez organizm maleje wraz z
wiekiem.
Skąd biorą się niedobory?
Mniej więcej do 35 roku życia ludzki organizm jest w stanie sam wyprodukować odpowiednią ilość koenzymu Q10, jednak z
upływem kolejnych lat nasze możliwości jego wytwarzania spadają. Ten problem spotyka również osoby, które regularnie
nadwyrężają organizm wyczerpującymi treningami sportowymi, bądź wykonują ciężkie prace fizyczne.
Czy niedobór Q10 szkodzi?
Niedobór koenzymu Q10 może doprowadzić do zakłóceń stabilności komórek oraz zachwiania komunikacji międzykomórkowej.
Organizm ma wówczas kłopot z wytwarzaniem energii, co może skutkować przewlekłym zmęczeniem, spadkiem odporności, a
także przyśpieszonym starzeniem.
Czy zawartość w diecie nie wystarczy?
Koenzym Q10 występuje naturalnie w niektórych produktach spożywczych. Warto jednak pamiętać, że nawet jedzenie
zawierające jego największe ilości (np. podroby) może nie wystarczyć na zrekompensowanie obniżonej produkcji Q10
spowodowanej wiekiem.

Koenzym Q10: naturalne zachowanie młodego wyglądu
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Kolagen rybi: zdrowa i sprężysta skóra
Pestki winogron (w tym 95% OPC): działanie antyoksydacyjne
Kwas hialuronowy: nawilżenie i uelastycznienie skóry i stawów
Pikolian cynku: działanie antyoksydacyjne, prawidłowy metabolizm energetyczny i wsparcie odporności
Witamina E z soi: ochrona przed stresem oksydacyjnym
Granat: w tym 40% kwasu elagowego o działaniu przeciwutleniającym

7 naturalnych składników
Ekstrakty standaryzowane!
Bez dodatków i wypełniaczy

STAWIAMY NA JAKOŚĆ!
Suplementy YANGO produkujemy zachowując najwyższe rygory kontroli jakości. Dbamy o odpowiednie stężenie substancji
czynnych i całkowite bezpieczeństwo produktów. Wierzymy, że w ten sposób możemy skutecznie pomóc Ci w osiągnięciu
zamierzonych celów.

Składnik aktywny
Koenzym Q10
Kolagen typu I i III
Pestki winogron - ekstrakt
w tym OPC (95%)
Kwas hialuronowy
Pikolinian cynku
w tym cynk (20%)
Soja - ekstrakt
w tym witamina E (30%)
Granat - ekstrakt
w tym kwas elagowy (40%)

1 kapsułka
100 mg
60 mg
60 mg
57 mg
50 mg
50 mg
10 mg (100%*)
40 mg
12 mg (100%*)
20 mg
8 mg

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

Zalecane dawkowanie: 1 kapsułki raz dziennie.
Sposób użycia: Kapsułkę połknąć i popić dużą ilością wody, po posiłku.
Skład: Koenzym Q10 (ubichinon), kolagen rybi typu I i III, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) standaryzowany na
zawartość min. 95% OPC, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, pikolinian cynku (cynk) ekstrakt z nasion soi (Glycine max)
standaryzowany na zawartość min. 30% witaminy E, ekstrakt ze skórki granatu (Punica granatum) standaryzowany na
zawartość min. 40% kwasu elagowego. Skład kapsułki: Celuloza roślinna (wegetariańskie)
Informacja: Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Podmiot odpowiedzialny: YANGO Sp. z o.o. Masa netto: 28,2 g
Ostrzeżenie: Osoby przyjmujące leki, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane
dzieciom, kobietom w ciąży oraz karmiącym.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: 2021/02/15/SD/6E2E14
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