
http://www.remediu.ro

Omega 3-6-9 + coenzima q10 15
mg 90 cps ROTTA NATURA

Caracteristici:
Pachetul promotional 1+1 Gratis consta intr-un
flacon de 90 de capsule de Omega 3-6-9 si unul de 30
de capsule de Coenzima Q10 15 mg.,  unde cel de 30
de capsule este gratuit.
Acizii grasi nesaturati, Omega 3,6 si 9 sunt prezenti
in acest produs in cea mai buna forma, amestecul din
mai multe surse. Fiecare din cele trei surse este
considerata ca fiind valoroasa pentru acizii grasi
nesaturati pe care ii contine. . Echilibrul bine stabilit
intre Omega 3, Omega 6 si Omega 9 asigura
eficienta maxima produsului.

Coenzima Q10 este esentiala pentru producerea de energie in organism, fiind o sursa de energie
pura.Desi organismul uman o poate produce, incepand cu varsta de 30 de ani intensitatea
biosintezei acesteia scade. CoQ10 se gaseste in toate celulele organismului dar in special in inima,
creier si ficat.

Efecte:
Omega 3-6-9:
    - mentine concentratiile normale ale colesterolului din sange
    - contribuie la functia normala a inimii
    - contribuie la mentinerea vederii normale
    - contribuie la mentinerea functiei normale a creierului

Coenzima Q10:
    - asigura energia necesara contractiei normale a muschiului cardiac
    - asigura buna functionare a sistemului cardiovascular
    - creste nivelul de energie al organismului
    - asigura protectia celulelor si a membranelor celulare impotriva actiunii distructive a radicalilor
liberi (antioxidant)

Compozitie:
Omega 3-6-9:
Ulei de peste 18/12:  400mg./cps.
Ulei din seminte de In (Linum usitatissimum) : 400 mg./cps.
Ulei din seminte de Limba -mielului (Borago officinalis)  cu 20% GLA/ acid gamma-linolenic : 400
mg./cps.

Coenzima Q10:
BT Coenzime Q 10 (cu minim 98% Coenzima Q10) 15,3 mg.

Info utile:
Omega 3-6-9:
Recomandat:
    - persoanelor cu valori crescute ale colesterolului
    - in hipertensiunea arteriala
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    - femeilor insarcinate pentru sustinerea unei dezvoltari normale a creierului la fat
    - pentru suportul sistemului nervos central
Femeile gravide, cele care alapteaza, precum si persoanele diabetice sau care sufera de tulburari de
coagulare a sangelui pot utiliza produsul numai cu acordul medicului. Contraindicat persoanelor cu
ileus intestinal, abdomen acut sau sensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

Coenzima Q10:
Recomandat:
    - in afectiuni cardiace
    - persoanelor cu varsta inaintata
    - in perioade solicitante fizic
    - sportivilor, pentru cresterea performantelor
    - pentru obtinerea unui nivel crescut de energie
Persoanele aflate sub tratament chimioterapic (poate reduce efectul acestuia) sau carora li se
administreaza medicatie pentru reducerea tensiunii arteriale (CoQ10 poate mari efectele
tratamentului) pot utiliza produsul doar la recomandarea medicului.


