
Coenzyme Q10 120mg 45tabl+15tabl gratis

TECHNISCHE FICHE

Coenzyme Q10 120mg is een hoog gedoseerde startformule op basis van
coënzyme Q10, verrijkt met vitamines B1 en B6.
Coenzyme Q10 is een natuurlijk component dat voorkomt in onze voeding
en waarvan de lichaamseigen productie vermindert met de leeftijd. Deze
unieke formule is verrijkt met vitamines B1 en B6. Deze vitamines dragen
bij tot een goed energieleverend metabolisme terwijl vitamine B6 ook
bijdraagt tot een vermindering van de vermoeidheid. Bovendien
ondersteunt vitamine B1 de goede werking van het hart.

 Productbeschrijving

Vulstoffen: microkristallijn cellulose en maltodextrine, coënzyme Q10
(ubiquinone), antiklontermiddelen: siliciumdioxide, stearinezuur en
magnesiumstearaat, verstevigingsmiddel: natriumcroscarmellose, coating:
hydroxypropylmethylcellulose en glycerol, vitamine B6
(pyridoxinewaterstofchloride), vitamine B1 (thiaminemononitraat)

 Ingrediënten

cnk7703ref.

Voedingssupplement
 Kenmerken

 Posologie

Eén tablet per dag innemen, bij voorkeur na de maaltijd.
Een regelmatig gebruik is aangewezen.

 Actieve bestanddelen

1. Coënzyme Q10
2. Vitamine B1
3. Vitamine B6

 Voorzorgsmaatregelen

Het wordt aangeraden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te
overschrijden.
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en
evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.

 Voordelen

Startdosis!

4283982        

 Indicaties

Draagt bij tot een goed energieleverend metabolisme (2,3)
Draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid (3)
Draagt bij tot een goede werking van het hart (2)
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/100 g

Thiamine (B1) (mg) 1,1 100%

Vitamine B6 (mg) 1,4 100%

Coenzyme Q10 (mg) 120

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 41,35 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

 Datum laatste wijziging 22/3/2023

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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