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KOENZYM Q10 30 MG + WITAMINA C 500 MG, 90
KAPSUŁEK
 

cena: 92,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent hanoju

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Koenzym Q10 stosowany jest przede wszystkim w dolegliwościach układu krążenia, poza tym w niedoborach immunologicznych lub w
stanach, w których wskazane jest zwiększenie aktywności układu odpornościowego.

Koenzym Q-10 jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy, opóźnia procesy starzenia się komórek, zwiększa odporność i
neutralizuje toksyczne związki w naszym organizmie

Wszystkie żywe komórki potrafią wytwarzać koenzym Q10 z aminokwasów: fenyloalaniny, tyrozyny i metioniny. Przy czym komórka do
wytwarzania koenzymu Q10 potrzebuje jeszcze witaminy B12 i kwasu foliowego oraz innych witamin z grupy B. Ponieważ organizm
posiada zdolność wytwarzania Q10, zalicza się je do substancji witaminopodobnych. W starszym wieku organizm wykorzystuje
koenzym z pokarmu, lecz nie potrafi przekształcać już koenzymu Q w koenzym Q10.

Mniej więcej do 30 roku życia organizm sam wytwarza koenzym Q10 w wystarczającej ilości, lecz wraz z upływem lat, nasze komórki
zawierają coraz mniejszą jego ilość, np. w sercu człowieka w wieku 40 lat jest już tylko 3/4 ilości koenzymu z jego pierwotnej wartości.

W efekcie mogą pojawić się zaburzenia energetyczne, które mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. W niektórych sytuacjach, np.
w chorobach układu sercowo-naczyniowego, czy podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu we krwi, może
dochodzić do niedoboru tego składnika w organizmie.

Koenzym Q10 dostarcza energii naszym komórkom – a więc i całemu organizmowi. Odpowiednia podaż koenzymu Q10 jest niezwykle
pomocna w utrzymaniu prawidłowej czynności serca oraz fizjologicznych wartości ciśnienia tętniczego krwi. Nie należy o nim
zapominać w stanach psychicznego lub fizycznego wyczerpania, przeciążenia oraz gdy chcemy zapewnić mięśniom odpowiednią ilość
energii, zwłaszcza w sytuacjach zwiększonego obciążenia, nie tylko mięśni szkieletowych, ale także mięśnia sercowego. Poza ogólną
poprawą kondycji fizycznej, koenzym Q10 może również zwiększać wydolność sportowców.
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Koenzym Q10 to wspaniały antyoksydant, wspomaga hamowanie procesu oksydacji wywołanej przez wolne rodniki, jak również
wiązanie wolnych rodników. Suplementacja koenzymem Q10 może być pomocna nie tylko w przypadku zmniejszonej jego produkcji u
starszych osób, ale także podczas zwiększonego wysiłku fizyczno-umysłowego lub niezrównoważonej diety.

Kwas askorbinowy czyli witamina C występuje w dwóch formach określanych literami L i D. Tylko forma lewoskrętna - L - kwasu
askorbinowego wykazuje 100% biologicznej aktywności witaminowej i może być przyswajana przez organizm i w pełni wykorzystywana.
Jedna kapsułka zawiera 500 mg witaminy C w formie L- kwasu askorbinowego.

Sposób użycia:

2 kapsułki dziennie popijając dużą ilością wody, najlepiej spożyć pół godziny przed posiłkiem.

Skład:

Witamina C, koenzym Q10 (ubichinon), hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka).
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