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QUINOMIT Q10 MSE, FLUID 50 ML
 

cena: 534,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać fluid

Producent mito- pharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

QUINOMIT Q10 MSE jest to suplement diety zawierający biologicznie pozyskiwany ubichinol. Zawiera 5 % płynnego ubichnolu Q10
(aktywna forma koenzymu Q10 ) w postaci ultra małych nano-cząsteczek, niacynę ( witaminę B3) i glicerynę.Koenzym Q10 występuje
we wszystkich komórkach naszego organizmu, w formie zredukowanej (jako chinol) jak i utlenionej (jako chinon). Zredukowany Q10
(chinol) jest formą aktywną oddechowo.

Jest oczyszczony za pomocą chromatografii cieczowej, dzięki czemu preparat QuinoMit®Q10 fluid zawiera nanokoenzym Q10 o
najwyższym stopniu czystości: 99,8 %. 

QuinoMit®Q10 fluid nie zawiera polisorbatu, który może uszkadzać błony komórkowe. Specjalnie zaprojektowane opakowanie chroni
zawarty wewnątrz ubichinol przed niekorzystnym działaniem tlenu, oraz promieniowaniem UV.

SKŁAD:

- 5% płynnego nano-chinolu (aktywna forma koenzymu Q10 ) w postaci ultra małych kropli
- niacynę ( wit. B3)
- glicerynę

Niacyna
- wspomaga organizm w procesie oczyszczania z toksyn
- bierze udział w licznych reakcjach zachodzących w metabolizmie tłuszczy, węglowodanów i białek
- wspiera skórę w codziennej regeneracji

Gliceryna
- pełni ważne funkcje w procesie przemiany energii
- wiąże wodę w organizmie.
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DAWKOWANIE:

1 raz dziennie 3 pełne naciśnięcia pompki Quinomit Q10 fluid rozprowadzić na języku i pozostawić do wchłonięcia. Dzienna porcja do
spożycia zawiera: 393 mg gliceryny; 25,12 mg ubichinolu oraz 5,02 mg niacynamidu (witaminy B3- amid kwasu nikotynowego), co
stanowi 27,88% - zalecanego dziennego spożycia określonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007r., w
sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie
może być traktowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i różnorodnie się
odżywiać. QuinoMit®Q10 fluid nie zawiera : kazeiny, laktozy, glutenu, drożdży, etanolu, barwników oraz sztucznych emulgatorów.

FUNKCJE UBICHINOLU 

- chroni mitochondria
- odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji energii w mitochondriach
- jest szybciej przyswajalny przez organizm
- jest dłużej rozkładany w organizmie niż ubichinon, dzięki temu organizm dłużej nim dysponuje
- utrzrymuje płynność i funkcjonalność w błonach śluzowych

Podmiot odpowiedzialny:

Mito-Pharma Dorota Krawczyk
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp
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