
ULOTKA INFORMACYJNA DLA SUPLEMENTU DIETY

KOENZYM Q10
UBICHINON 100 ml

Suplement diety 

UWAGA!!! W ulotce znajdziesz  informacje dodatkowe, 
dotyczące stosowania zakupionego produktu.

BARDZO WAŻNE

Składniki:
Olej kokosowy MCT, koenzym Q10 (Ubichinon), octan d-alfa-tokoferylu (Witamina E).

Składniki aktywne:  1ml (1030 mg)                                     Porcja dzienna      RWS*

               Koenzym Q10                             100 mg                *

          Witamina E (octan D-alfa-tokoferol)             37 mg          308%

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
** - brak zdefiniowanej wartości RWS

Zastosowanie:
Koenzym Q10, nazywany także Ubichinonem, Koenzymem młodości, ma 
cechę charakterystyczną w organizmie ludzkim: po 35 roku życia, jego 
naturalny poziom syntezy spada, natomiast w późniejszym wieku, 
zapotrzebowanie na jego obecność systematycznie rośnie. Jeśli prowadzimy 
aktywny tryb życia, mamy wysokie zapotrzebowanie na jego obecność, co 
sprzyja wysokiej aktywności fizycznej i przyspieszonej przemianie materii. 
Witamina E wspólnie z Koenzymem Q10 wspierają ochronę komórek przed 
stresem antyoksydacyjnym. 

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, 
niedostępnym dla małych dzieci. Po użyciu kroplomierza, upewnij się że 
butelka jest hermetycznie zamknięta.

UWAGA!!! W zbyt niskich temperaturach, naturalną cechą produktu jest 
wytrącanie witaminy E w postaci osadu. Taki fakt nie powoduje spadku jakości i 
jest naturalną cechą produktu. Produkt, można przywrócić do prawidłowej 
struktury w temperaturze 20-25°C, w prosty sposób - o czym poniżej. Produkt 
zawiera tylko czyste substancje pochodzenia wyłącznie naturalnego. W 
związku z powyższym, jest bardzo czuły na spadek temperatury. Szczególnie 
w okresach jesiennym, zimowym i wiosennym. Typową cechą oleju w 
obniżonych temperaturach jest jego gęstnienie, mętnienie, wytrącanie. 
Taki  efekt może wystąpić w naszym produkcie, jeśli zewnętrzna temperatura 
będzie poniżej 17 stopni Celsjusza.



Dlatego postulujemy, do czasu zużycia całego opakowania, NIE TRZYMAĆ 
produktu w lodówce, lub chłodnych miejscach. Proponujemy przechować w 
kuchni, gdzie zwykle temperatura jest wyższa, zamiast w innych miejscach 
domu. Najlepiej w zacienionym miejscu lub w szafce.

Dodatkowo!!! Jeśli zauważysz, że jednak w produkcie pojawiły się 
zawiesiny, wystarczy wstawić zamkniętą szczelnie buteleczkę, do 
wypełnionego ciepłą wodą z kranu (do ok. połowy) kubka i odczekać ok. 10-20 
minut. Produkt, ogrzewając się do temperatury ponad 20 stopni, powróci do 
prawidłowej struktury.

PAMIĘTAJ!!! Unikamy chemicznej stabilizacji produktu. Przekazujemy w 
nim zamkniętą moc natury. Dlatego informujemy Cię o tym wrażliwym 
elemencie produktu.

Sposób użycia:
Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Odmierzyć 1 ml na załączoną do 
opakowania łyżeczkę i spożyć  bezpośrednio, w trakcie, lub zaraz po 
śniadaniu. Nie przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia.

Przeciwwskazania:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji, do spożycia w ciągu dnia. 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. Dzieci poniżej 18 roku życia: skonsultować z lekarzem. 
Nie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu. Skonsultuj 
się z lekarzem gdy jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Suplement diety nie 
zastępuje zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.

Wyprodukowano w:
EM Food & PHARMA PRODUCTION Sp. z o.o.
ul. Laskowska 82, 62-051 Wiry
dla 
E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY Sp. z o.o.
Dęba 192, 26-315 Poświętne

Objętość : 100 ml
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