Absorbţie mai
rapidă şi mai
eficientă!

Terapii-Naturiste.com

Cuprins
• Informaţii despre CoQ10, beneficii şi
administrare
• Grup ţintă – mod de administrare
• Ambalaj
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Informaţii, beneficii şi administrare
• Informaţii despre CoQ10
Coenzima Q10 este un antioxidant esenţial pentru viaţă. Poate fi găsită în majoritatea
celulelor organismului uman şi este produsă în cantităţi din ce în ce mai mici pe
măsură ce îmbătrânim. Are un nivel scăzut şi la pacienţii cu afecţiuni cronice, cum sunt
bolile cardiovasculare, distrofiile musculare, boala Parkinson, cancerul şi diabetul
zaharat.

Rezervele de CoQ10 sunt necesare pentru menţinerea tinereţii şi energiei. Este esenţială
pentru sănătatea celulelor, ţesuturilor şi organelor. Coenzima Q10 acţionează ca parte a
unei alte clase de substanţe - enzimele. Enzimele acţionează ca şi catalizatori –
facilitând desfăşurarea a numeroase reacţii chimice din organism.
Coenzima Q10 are efecte antioxidante puternice şi distruge radicalii liberi din
organism. Are rol în energogeneză, proces important în mod deosebit pentru atleţii
profesionişti şi amatori. Acţionează ca un catalizator în diferite procese chimice care
duc la producerea de energie - adică ATP.
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Beneficii şi administrare

continuare

• Particularităţile produsului sublingual
Datorită caracteristicii sale sublinguale, ingredientele tabletei
sunt absorbite mai rapid şi mai eficient în organism şi astfel
pătrund direct în fluxul sanguin, prin intermediul vaselor
sanguine de sub limbă şi din obraji.

• Dozaj nou – 30 mg
Spre deosebire de Q10 obişnuit, sublingual Q10 este disponibil
într-un dozaj nou, de 30 mg, doză care face posibilă utilizarea
acesteia atât pentru prevenirea şi stabilizarea unor simptome,
cât şi pentru situaţii de urgenţă.
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Grup ţintă
CoQ10 este recomandat, în general, persoanelor peste
30 de ani, dar poate fi utilizat şi în alte situaţii.

•
•
•
•

Sublingual Q10 este benefic pentru următoarele
categorii:
Sportivi activi / atleţi profesionişti şi amatori
Copii cu probleme medicale
Persoane cu probleme digestive - stimulează absorbţia
şi înlătură obstacolele care blochează sau reduc digestia
la nivelul inferior al sistemului digestiv
Persoane care doresc să piardă în greutate

Terapii-Naturiste.com

Ambalaj
•
•
•
•
•
•

Denumirea produsului: Sublingual CoQ10 30mg
Marca: CaliVita
Categoria : Antioxidant
Conţinut: 30 capsule
Doza de administrare: 1-4 capsule zilnic
Sugestii: pentru un efect maxim poate fi combinat cu New
Life sau Super Mega 50
• Valabilitate : 2 ani
• Disponibilitate: sectiunea Calivita de pe site-ul TerapiiNaturiste.com:
• Comanda:
www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm
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