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COQ10 advanced formula
Artikelnummer: 27617
inhoud:

30 capsules

Gezondheid en energie
In al onze lichaamscellen - zenuwen, spieren of hartcellen - zijn
er kleine energiecentrales genaamd mitochondriën. In deze mitochondria, worden de koolhydraten, vetten en eiwitten die we
consumeren omgezet in energie. Voor deze energieomzetting is
zuurstof noodzakelijk; het proces heet de “ademhalingsketen”.
Een verscheidenheid aan enzymen en voedingsstoffen zoals
co-enzym Q10 speelt een belangrijke rol in dit proces en zijn
daarom onontbeerlijk voor de energievoorziening van ons lichaam.
Wanneer het lichaam niet genoeg CoQ10 heeft, kan het niet genoeg cel energie produceren. Een tekort aan co-enzym Q10 kan
leiden tot de vorming van vrije radicalen: het gebrek aan CoQ10
kan een negatief effect hebben.
Vrije radicalen kunnen schadelijk zijn voor cellen omdat ze eiwitten, celmembranen en andere celcomponenten kunnen aanvallen en vernietigen. Om de vrije radicalen te ontwapenen en
onze cellen te beschermen heeft ons lichaam een soort van “cel
bewaker” nodig. Dit is de rol die antioxidanten hebben.
De Unicity s nieuwe CoQ10 Uitgebreide FormuleTM bevat het
waardevolle co-enzyme Q10 en een melange met geconjugeerd
linolzuur.
 Een capsule bevat 100 mg zeer waardevolle coenzyme
Q10.
 Linolzuur draagt bij in de handhaving van normale cholesterol bloedconcentraties.
 De lijnzaadolie in de geavanceerde CoQ10 FormulaTM levert waardevolle Omega 3 vetzuren (EPA en DHA), waarvan
wordt aangenomen dat die bijdragen aan de normale functie
van het hart.
 Helpt CoQ10 aan te vullen dat verloren gaat als gevolg van
statine gebruik of veroudering.


Krachtige antioxidant.

 Ondersteunt het lichaamsvermogen om energie op te wekken.


coq10 advanced formula
HOEVEELHEID PER PORTIE

vitamine e

% dagelijkse waarde*

10 IU

33%

vitamine b12

10mcg 167%

coenzyme q10

100 mg

Special mix

75 mg

L-carnitin, taurine
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Bevat essentiële aminozuren taurine en L-carnitine.

Aanbevolen gebruik:

Neem een softgel per dag met voedsel. Voor een optimale profijt neem twee softgels per dag.

Ingrediënten

Extra zuivere olijfolie, Gelain, glycerine, Co-enzym Q10, L-Carnitine, Taurine, bijenwas bindmiddel, sorbitol, emulgator lecithine, D-alfa-tocoferol,
cyanocobalamine, Pigment Lycopeen
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

