
http://www.remediu.ro

Nutri-nano coenzima q-10 3.1x 50
cps SOLGAR

COENZIMA Q-10 (CoQ-10) se regaseste in fiecare
celula din plante sau animale, desi sursele
alimentare ar putea sa nu fie suficiente pentru a
acoperi o deficienta. Este o componenta esentiala a
mitocondriei (centrul tuturor celulelor). Celulele o
utilizeaza pentru a produce energia ATP necesara
corpului pentru cresterea si sustinerea celulelor.
Este produsa de organismul uman si este necesara
pentru functionarea de baza a celulelor. S-a observat
faptul ca nivelurile de CoQ-10 scad odata cu
inaintarea in varsta, fiind reduse in cazul persoanelor
cu afectiuni cronice.

Coenzimele ajuta enzimele sa functioneze corespunzator pentru a digera alimentele si a indeplini
alte functii ale organismului, inclusiv protejarea inimii si a muschilor scheletici.
Tehnologia Nutri-Nano™ este o tehnologie patentata, ce transforma substantele nutritive solubile
in grasime in substante amfifile (solubile atat in grasime cat si in apa), beneficiind astfel de o
absorbtie fara precedent, ce conduce la o mai buna biodisponibilitate si eficienta superioara.

A se administra ca supliment alimentar pentru adulti, o (1) capsula moale pe zi, preferabil in timpul
mesei.

Fiecare capsula moale asigura:
Coenzima Q-10 Nutri-NanoTM (ubiquinona) 30 mg

Aleg SOLGAR deoarece:

Imi doresc tot ce este mai bun pentru nutritia mea!
Suplimentele alimentare Solgar au la baza numai materii prime de inalta calitate, 100%
naturale
Nu utilizeaza niciodata ingrediente modificate genetic
Sunt urmate proceduri stricte de control al calitatii in toate etapele de productie
Sunt asigurate cele mai bune surse de materii prime prin testare si selectie
Fiecare produs este fabricat separat, in spatii izolate supravegheate strict pentru a asigura cel
mai inalt nivel posibil de puritate si pentru a preveni contaminarea produselor
Sunt utilizate flacoane de sticla de culoarea chihlimbarului, pentru a pastra proprietatile si
stabilitatea substantelor nutritive si a extractelor din plante.
Toate verificarile produselor sunt efectuate in conformitate cu bunele practici de fabricatie
pentru a se asigura excelenta calitatii.
Dispunand de propriul Centru de Cercetare in Nutritie, contureaza evolutiile la nivelul
industriei suplimentelor alimentare naturale.

Fiecare produs Solgar este testat pentru puritate, stabilitate, perioada de eliberare si conformitate
cu informatiile prevazute pe eticheta.

Produsele solgar nu contin zaharuri, sare, amidon, drojdie, porumb, soia, grau, gluten sau lactoza,
putand fi consumate de vegani sau vegetarieni.
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