SUPLIMENT ALIMENTAR

30 CAPSULE

Fiecare capsulă conține:
Ingredient
Coenzima Q10
Zinc
Cupru
Seleniu

Cantitate
50 mg
15 mg
1 mg
100 mcg

%VNR*
**
150
100
182

*Valorile nutriționale de referință conform Regulamentului 1169/2011
**Valorile nutriționale nu au fost stabilite

Ingrediente: Amilogel K (amidon din
porumb modificat) (agent de
încărcare), capsula (gelatină, dioxid
de titan), picolinat de zinc, coenzima
Q10, stearat de magneziu (agent
antiaglomerant), bisglicinat de cupru,
selenit de sodiu anhidru.

Rolul componentelor:
Coenzima Q10 este o substanță cu rol asemănător vitaminelor, prezentă în toate celulele
organismului, în special a celor cu activitate foarte intensă: inimă, ficat, creier. Este indispensabilă
datorită rolului major deținut în producerea de energie necesară desfășurării normale a
proceselor biochimice ale celulelor organismului (este implicată în toate procesele producătoare
de energie și în stocarea energiei în celule). Este un antioxidant intracelular care protejează
membranele fosfolipidice şi proteinele din membranele mitocondriale de acțiunea radicalilor
liberi. Radicalii liberi sunt molecule înalt reactive, generate în organism prin metabolism și care
interacționează cu componenții celulari, determinând distrugeri oxidative biomoleculelor, cum ar
fi lipidele, proteinele, ADN-ul.
Zincul contribuie la metabolismul normal al carbohidraților, al macronutrienților, al acizilor grași
și la sinteza normală a proteinelor.

Cupru contribuie la metabolismul energetic normal și la protejarea constituenților celulari împotriva
stresului oxidativ.
Seleniu contribuie la funcționarea normală a glandei tiroide și la protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ.
Recomandări:
- Ajută la o bună funcționare a glandei tiroide
Mod de utilizare: oral - 1 capsulă/zi. Capsula se înghite întreagă cu un pahar de apă.
Atenționări:
- Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
- Produsul nu conține ingrediente cu potențial alergenic
Păstrare:
- A se păstra la temperaturi sub 250C
- A se feri de lumină și umezeală
Forma de prezentare: cutie cu 2 blistere a câte 15 capsule.
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Importator:
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