
Coenzyme Q10 = Energie = Leven.

Het Coenzym Q10 wordt door velen beschouwd als het “mirakel-voedingssupplement” omdat zuurstof, water, vitaminen, proteïnen,
koolhydraten en vetten essentiëel zijn voor het leven. Men kan amper een paar minuten overleven zonder zuurstof, een paar dagen 
zonder water, een paar weken zonder voeding.  Evenmin kan het lichaam overleven zonder het Coenzym Q10.  Van zodra het niveau 
Co-Q10 begint te verminderen, zal ook de algemene gezondheidstoestand verzwakken. 

Coenzyme Q10 is een natuurlijke stof die door ons lichaam zelf wordt aangemaakt. Ze speelt een belangrijke rol in de productie
van energie in onze cellen. Vanaf 40 jaar vermindert onze eigen productie van Coenzyme Q10 met als gevolg tijdelijke vermoeid-
heid, minder energie en een verzwakte werkcapaciteit!

Ingrediënten en toepassing:

Het Coenzyme Q10 van Santurel, werd geproduceerd in Japan, het land bij uitstek in dit domein, op basis van fermentatie. Het is
een volledig natuurlijk product, erg gelijkend op het Coenzyme Q10 dat ons lichaam zelf aanmaakt en wordt bijgevolg beter door
het organisme opgenomen. De toevoeging van lijnzaadolie optimaliseert de assimilatie ervan.

Coenzyme Q10 is ook een sterke anti-oxydant en bestrijdt agressies van buitenuit zoals bacteriën en virussen. Deze stof versterkt
ons immuunsysteem en produceert energie in alle cellen van het lichaam (anti-age effect).  CoQ10 geeft een positieve impuls aan
het uithoudingsvermogen en bezorgt veel energie.  Daarom wordt het door dokters van top-sportmensen aanbevolen om hun
prestaties te verbeteren.  CoQ10 ondersteunt eveneens het geheugen en de concentratie.

Het is belangrijk te melden dat de medicamenten die de cholesterolspiegel doen dalen (de statines) de CoQ10 concentratie sterk
verminderen en zodoende ongewenste neveneffecten veroorzaken, zoals bv pijnlijke spieren en grote tijdelijke vermoeidheid.  Het 
is dus zeer belangrijk deze daling te compenseren door een supplementering van CoQ10.

Verpakking:
 
Potje van 30 capsules.

Aanbevolen hoeveelheid:

1 capsule per dag tijdens het ontbijt. 
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Energie


