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SanoMit Q10 MSE dr Enzmann 30ml Czysty Koenzym
Q10 w Płynie
kod produktu: 20501
kategoria: SUPLEMENTY > Zdrowie skóry

Producent: MSE dr Enzmann
235,00 zł
Kod QR:

MSE dr Enzmann SANOMIT®Q10 direkt
Pierwsza płynna forma nanokoenzymu na świecie
Opakowanie: 30 ml
Dlaczego SANOMIT®Q10 direkt?
- Firma MSE dr Enzmann jest wiodącym producentem preparatów mitochondrialnych w
Niemczech. Od 40 lat nieustannie tworzy najwyższej jakości preparaty oraz gwarantuje
niezmienność składu. Skuteczność preparatów potwierdzają badania naukowe.
- Dzięki formie płynnej nanokoenzym zawarty w preparacie SANOMIT®Q10 direkt jest
natychmiast wchłaniany przez śluzówkę jamy ustnej bezpośrednio do krwioobiegu.
- SANOMIT®Q10 direkt zawiera naturalnie czysty koenzym Q10- odpowiadający substancji
wytwarzanej przez organizm ludzki.
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- Proces produkcji oparty jest na najnowocześniejszych osiągnięciach naukowo- technologicznych
wynikiem czego jest preparat o najwyższej jakości i czystości.
- Preparat jest wolny od kazeiny, laktozy, glutenu, drożdży,barwników, konserwantów, jak
również sztucznych emulgatorów.
- O wysokiej zawartości koenzymu Q10 w preparacie świadczy jego intensywny żółtopomarańczowy kolor.
- gwarantowany najwyższy stopien wchłaniania
- Skuteczność stosowania preparatu potwierdzona jest badaniami klinicznymi.
- Preparat produkowany zgodnie z GMP- stosowanie preparatów produkowanych zgodnie z GMP
gwarantuje, że otrzymujecie Państwo określone substancje w dawkach zgodnych z informacją
podaną na opakowaniu.
SANOMIT®Q10 direkt - zawiera koenzym Q10 w formie płynnej dotychczas niedostępnej.
Nierozpuszczalny dotąd w wodzie koenzym Q10 (ubichinon) został w niej rozproszony na
ultramałe cząsteczki za pomocą opatentowanego procesu z zastosowaniem nanotechnologii.
Dzięki tej specjalnej strukturze udało się osiągnąć ogromny postęp w dostępności biologicznej
koenzymu Q10 (ubichinonu).
Płynny koenzym Q10 (ubichinon) w formie NANO jest natychmiast wchłaniany przez śluzówkę
jamy ustnej, szybko przyswajany i całkowicie wykorzystywany przez organizm.
Dzięki temu osiągnięto maksymalną niespotykaną dotychczas biodostępność. Oznacza to, że
jedna kropla preparatu SANOMIT®Q10 direkt- odpowiada około 10 mg koenzymu w formie
kapsułek.
Jakość i bezpieczeństwo
SANOMIT®Q10 direkt zawiera czysty biologicznie pozyskany z drożdży piekarskich koenzym
Q10 (ubichinon), który dokładnie odpowiada koenzymowi Q10 produkowanemu przez nasz
organizm. Nie wykazuje on obcych form izomerów, śladów bakterii, pestycydów, fungicydów.
Jest oczyszczony za pomocą chromatografii cieczowej, dzięki czemu preparat SANOMIT®Q10
direkt zawiera koenzym o najwyższym stopniu czystości: 99,8 %.
Koenzym Q10 jest substancją kluczową w procesie pozyskiwania energii. Koncentracja koenzymu
Q10 w komórkach, a szczególnie w mitochondriach zapewnia prawidłowe ich funkcjonowanie, a
tym samym prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu.
Gliceryna pełni ważne funkcje w procesie przemiany materii.
Lecytyna wchodzi w skład wszystkich błon komórkowych i mitochondrialnych. Pozytywnie
wpływa na transport składników pożywienia, komunikację międzykomórkową oraz elastyczność
błon komórkowych. W przypadku wysiłku umysłowego mózg wykorzystuje lecytynę jako źródło
swojej energii.
Przeznaczenie produktu
SANOMIT®Q10 direkt jest pierwszą na świecie płynną formą koenzymu Q10 (ubichinonu) w
formie nanocząsteczkowej: nanoubichinon.
Koenzym Q10 w formie nanocząsteczkowej zawarty w preparacie SANOMIT®Q10 direkt
wchłaniany jest przez śluzówkę jamy ustnej i dzięki temu szybciej przyswajalny. Koenzym Q10
jest substancją własną organizmu, występuje w membranach komórek, a w szczególności w
membranach mitochondriów, które jako elektrownie naszych komórek służą do pozyskiwania
energii ze składników odżywczych.
Zapotrzebowanie na Q10 wzrasta u osób narażonych na silny, przewlekły stres, uprawiających
sporty wyczynowe, intensywnie pracujących fizycznie i umysłowo; oraz w stanach obniżonej
odporności organizmu.
Skład i sposób użycia
Składniki:
woda, alkohol etylowy, stabilizator: gliceryna, ubichinon (koenzym Q10), stabilizator: lecytyna
sojowa, regulator kwasowości: cytrynian sodu.
Zalecana dzienna porcja: 12 kropel
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Sposób użycia i dawkowanie:
12 kropli SANOMITU®Q10 direkt rozprowadzić na języku i pozostawić do wchłonięcia
(kilkakrotnie w ciągu dnia). Maksymalna dawka dzienna zawiera: 30 mg Q10.
Suplement diety nie może być traktowany jako substytut zróżnicowanej diety . Należy
przestrzegać zdrowego trybu życia i różnorodnie się odżywiać.
SANOMIT®Q10 direkt jest wolny od kazeiny, laktozy, glutenu, drożdży,barwników, konserwantów,
jak również sztucznych emulgatorów.
Wszystkie produkty Laboratorium MSE Pharmazeutika dr Franz Enzmann zawierają fizjologiczne
substancje o najwyższym stopniu czystości, w odpowiednio wysokich dawkach i formie.Jedynie
tak przygotowane substancje mogą w wystarczającej ilości trafić bezpośrednio do komórek i
mitochondriów.
Niemieckie Laboratorium MSE dr Franz Enzmann, w oparciu o 40 lat badań, gwarantuje nam
zachowanie stałości składu i najwyższej czystości preparatów.

Koenzym Q10
To jedno z niedawnych odkryć medycyny, suplement o którym wszędzie głośno. Jak się okazuje,
jego sława jest zasłużona.

Jest on podstawą działania mitochondriów – „elektrowni” naszego organizmu. Każda komórka
posiada te organy i bez nich nie jest w stanie wytworzyć energii. Wyjątkiem są komórki
nowotworowe posiadające uśpione mitochondria, jednakże komórki te obumierają, jeśli wymusi
się na nich aktywację owych narządów. Co najważniejsze – koenzym Q10 jest substancją, której
najczęściej nam brakuje. Większość zaburzeń mitochondrialnych ma w swojej praprzyczynie
niedobory koenzymu i jego uzupełnienie bardzo szybko i długotrwała poprawa stanu zdrowia.
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