Dane aktualne na dzień: 26-01-2022 05:38

Link do produktu: https://transferfactor.pl/q10-classic-mse-p-247.html

Q10 classic MSE
Cena

159,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Producent

Mito Pharma

Opis produktu
Dlaczego Q10 classic MSE?
Firma MSE dr Enzmann jest wiodącym producentem preparatów mitochondrialnych w Niemczech. Od 40
lat nieustannie tworzy najwyższej jakości preparaty oraz gwarantuje niezmienność składu. Skuteczność
preparatów potwierdzają badania naukowe.
Q10 classic MSE zawiera naturalnie czysty koenzym Q10 ( w postaci ubichinonu) - odpowiadający substancji
wytwarzanej przez organizm ludzki.
Koenzym Q10 zawarty w preparacie Q10 classic MSE jest wolny od organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Dzięki zastosowaniu chromatografii cieczowej w procesie oczyszczania otrzymano preparat o najwyższej czystości
99,8%. (Tylko substancje o wysokim stopniu czystości mogą być dobrze przyswajalne i bezpieczne).
Q10 classic MSE - jest monopreparatem, dzięki czemu precyzyjnie uzupełnia niedobory wyłącznie danej
substancji.
Q10 classic MSE nie zawiera kazeiny, glutenu.
Preparat produkowany zgodnie z GMP- stosowanie preparatów produkowanych zgodnie z GMP gwarantuje, że
otrzymujecie Państwo określone substancje w dawkach zgodnych z informacją podaną na opakowaniu.
Preparat Q10 classic MSE jest efektem ponad 40 lat badań dr Franza Enzmanna.

Preparat Q10 classic MSE
to naturalny monopreparat o najwyższym stopniu czystości 99,8%. Zawiera biologicznie pozyskany koenzym Q10
odpowiadający substancji własnej organizmu.

Dzięki zastosowaniu chromatografii cieczowej, metody którą oczyszcza się substancje wyłącznie
wysokospecjalistycznych leków, uzyskano najwyższy dotąd niespotykany stopień czystości koenzymu Q10.
Formuła monopreparatu gwarantuje precyzyjne uzupełnienie niedoborów wyłącznie niezbędnej substancji.

Koenzym Q10
występuje praktycznie we wszystkich komórkach naszego organizmu. Bez jego obecności nie może powstać żadna
energia w naszych komórkach.Można powiedzieć, że bez Q10 nie ma energii, a bez energii nie ma życia.
Przy wielu obciążeniach zarówno fizycznych jak i psychicznych niemożliwych do uniknięcia zapewnienie
odpowiedniego poziomu energii wewnątrzkomórkowej może zostać zachowane tylko dzięki właściwej suplementacji
koenzymem Q10.
Q10 jest również wyjątkowo skutecznym antyutleniaczem, chroniącym mitochondria przed wolnymi rodnikami
powstającymi podczas procesów metabolicznych.
prosimy nie łączyć w jednym zamówieniu produktów od innych producentów
Wysyłka tylko za przedpłatą kurierem

wygenerowano w programie shopGold

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Ilość : 100 tabl , 30 tabl , 360 tabl
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