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MSE dr Enzmann QuinoMit Q10 forte - Ubichinol 90
kapsułek
kod produktu: 22689
kategoria: LINIE PRODUKTÓW > MSE dr Enzmann / Mito-Cell

Producent: MSE dr Enzmann
339,00 zł
Kod QR:

MSE dr Enzmann QuinoMit Q10® forte
Aktywny koenzym Q10 -100 mg w jednej kapsułce (suplement diety)
Opakowanie: 90 Kapsułek
Dlaczego kapsułki QuinoMit Q10® forte?
• Preparat zawiera najbardziej aktywną formą koenzymu Q10 – ubichinol. Taka forma Q10 nie
wymaga obecności enzymów oraz aktywujących ich substancji (selenu i cynku), by mogła zostać
przekształcona do formy aktywnej.
• Badania potwierdzają, że forma aktywna ubichinol w porównaniu z ubichinonem - jest 8
–krotnie lepiej przyswajalna.
• Jedna kapsułka zawiera 100 mg ubichinolu, co gwarantuje uzupełnienie dziennego
zapotrzebowania na tą substancję
• Koenzym Q10 zawarty w preparacie pozyskiwany jest przy użyciu naturalnego procesu
fermentacji, w 100 % naturalny i identyczny z tym, produkowanym przez ludzki organizm
• Zawarty w preparacie koenzym Q10 został oczyszczony za pomocą chromatografii cieczowej,
dzięki czemu uzyskano najwyższy stopień czystości 99,8%.
• Firma MSE dr Enzmann jest wiodącym producentem suplementów diety w Niemczech. Od
ponad 40 lat nieustannie tworzy najwyższej jakości preparaty oraz gwarantuje niezmienność
składu.
Koenzym Q10 zawarty w preparacie QuinoMit Q10® forte nie wykazuje obcych form izomerów,
śladów bakterii, pestycydów i fungicydów.
Wszystkie produkty MSE Pharmazeutika dr Franz Enzmann zawierają fizjologiczne substancje o
możliwie najwyższym stopniu czystości, w odpowiednio wysokich porcjach i formie. Doskonale
opracowane substancje trafiają bezpośrednio do komórek i mitochondriów. Ich działanie jest
potwierdzone badaniami naukowymi.
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Należy pamiętać o zróżnicowanym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia
Przeznaczenie produktu:
QuinoMit Q10® forte zawiera ubichinol, aktywną formę koenzymu Q10.
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.
Skład i sposób użycia
Składniki: rafinowany olej rzepakowy, żelatyna, ubichinol (koenzym Q10), substancja
utrzymująca wilgoć: gliceryna, substancja przeciwzbrylająca: wosk pszczeli, olej sojowy, woda,
barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, emulgator: lecytyna (sojowa).
Zalecana porcja dzienna: 1 kapsułka rano do posiłku, popijając wystarczającą ilością wody.
Skład zalecanej porcji dziennej:
1 kapsułka: 100 mg koenzymu Q 10
Produkt bezglutenowy.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Zalecany jest
zróżnicowany sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia. Nie stosować u osób uczulonych na
składniki preparatu.
Warunki przechowywania: przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, w zamkniętym
opakowaniu, w suchym, chłodnym miejscu.
masa netto w opakowaniu: 69 g/ 90 à 100 mg Koenzymu Q10
Czystość i jakość preparatu
Wszystkie produkty MSE Pharmazeutika dr Franz Enzmann zawierają fizjologiczne substancje o
możliwie najwyższym stopniu czystości, w odpowiednio wysokich porcjach i formie. Doskonale
opracowane substancje trafiają bezpośrednio do komórek i mitochondriów. Ich działanie jest
potwierdzone badaniami naukowymi.
W oparciu o 50 lat badań i praktyki, niemieckie Laboratorium MSE dr Franz Enzmann, gwarantuje
zachowanie najwyższej czystości preparatów i niezmienność składu.
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