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COQ10 advanced formula
ARTIKELNUMMER:
INNEHÅLL:

27617

30 softgel kapslar (22,3g)

Hälsa och energi
I vår kropps alla celler – nervers, musklers eller hjärtats – finns
små energikraftverk kallade mitokondrie. I dessa mitokondrie
förvandlas kolhydrater, fetter och proteiner som vi konsumerar
till energi. Eftersom syre krävs för denna energiomvandling är
processen kallad ”respiratorisk kedja”. Varianter av enxymer och
näringsämnen som kofaktor Q10 spelar också en viktig roll i denna process och är därför oumbärlig för energitillförsel i vår kropp.
Om kroppen inte har tillräckligt med CoQ10 kommer den inte
producera tillräckligt med cellenergi. Bristen på CoQ10 kan ha
en annan negativ effekt: en avsaknad av kofaktor Q10 kan också
leda till formerandet av fria radikaler.
Fria radikaler kan vara skadliga för våra celler eftersom de kan attackera och förstöra proteiner, cellmembran och andra cellkomponenter. För att avväpna de fria radikalerna och skydda våra
celler, behöver vår kropp någon slags ”cell polis”. Denna roll har
antioxidanter.
Unicitys nya CoQ10 Advanced FormulaTM inkluderar värdefull
kofaktor Q10 och är en äganderättskyddad blandning med konjugerad linolsyra.


En kapsel innehåller 100 mg högst värdefull kofaktor Q10.

 Linolsyra tillför till underhållet av normal blod- och kolestorolkoncentration.
 Linföroljan i Advanced FormulaTM tillför värdefull Omega
3 fettsyror (EPA och DHA), vilket anses tillföra till den normala
hjärtfunktionen.
 Hjälper fylla på förlorat CoQ10 förråd på grund av statinanvändning eller åldrande.


Kraftig oxidant.



Stödjer kroppens förmåga att generera energi.



Innehåller vitala aminosyran taurin samt I-karnitin.

coq10 advanced formula
Viktigaste näringsvärden per servering

%Dagligt värde*

10 IU

vitamin e

33%

vitamin b12

10mcg 167%

coenzyme q10

100 mg

Äganderättsskyddad
blandning

75 mg

I-karnitin, taurin
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Rekommenderad användning:

Ta en softgel dagligen med mat. För optimal fördel ta två softgel dagligen.

Ingredienser

Extra Jungfru Olivolja, Gelatin, Glycerin, Kofaktor Q10, L-Karnitin, Taurin, Bivax som hinneagent, Sorbitol, Emulsion Lecitin, D-alfa-Tokoperol,
Cyankobalamin, Pigment Lykopen
För mer information besök www.unicity.com

