FAST FACTS

CoQ10
Koenzym Q10 (CoQ10, også kalt ubikinon) er en fettløselig forbindelse som finnes
i hver eneste celle i alt levende. CoQ10 finnes i alle menneskelige celler, med størst
tilstedeværelse i og rundt de energiproduserende mitokondriene.
Takket være den unike, fettløselige strukturen kan CoQ10 enkelt eksistere innenfor
cellemembranen.
CoQ10-nivåene er kjent for å reduseres naturlig med alderen, enten gjennom
mindre effektiv produksjon (biosyntese) i kroppen og/eller gjennom et økt
metabolsk behov. Vår naturlige produksjon av CoQ10 reduseres når vi blir
eldre, ofte over 50 % når man er ca. 50 år. Kostholds- og livsstilsmønstre samt
reseptbelagte legemiddelbehandlinger er kjent for å redusere CoQ10-nivåene på
en unaturlig måte. Kolesterolsenkende legemidler, som vanligvis kalles «statiner»,
er spesielt urovekkende. De er kjent for å forstyrre CoQ10s naturlige biosyntese i
kroppen.
NeoLife CoQ10 inneholder også en næringsforsterking. Den eksklusive
formelen er fylt av spesielt utvalgte næringsstoffer og er utviklet gjennom mange
år med forskning av styret i det vitenskapelige rådet i NeoLife og vårt globale
vitenskaps- og teknologiteam.
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Hvorfor et kosttilskudd med CoQ10?
■

CoQ10-nivåene er kjent for å reduseres naturlig med alderen,
enten gjennom mindre effektiv produksjon (biosyntese) i
kroppen og/eller gjennom et økt metabolsk behov.
Vår naturlige produksjon av CoQ10 reduseres når vi blir
eldre, ofte over 50 % når man er ca. 50 år.

Hvorfor NeoLife CoQ10 kosttilskudd?
■

Leverer 100 mg naturlig CoQ10 med høy
biotilgjengelighet.

■

Eksklusiv NeoLife fytolipid- og sterolblanding,
fra fullkornslipider og steroler.
• gir fire tokotrienoler fra ris.
• pluss fire fytosteroler: betasitosterol, kampesterol,
stigmasterol og brassicasterol fra soya.

■

NeoLife egen unike polyfenolblanding som består
av naturlige polyfenoler fra et fullverdig kosthold samt
resveratrol fra røde druer.

■

Enkelte kostholds- og livsstilsmønstre er kjent for å redusere
CoQ10-nivåene på en unaturlig måte.

■

Bruk av reseptbelagte legemiddelbehandlinger er kjent
for å forstyrre CoQ10s naturlige biosyntese i kroppen.
Kolesterolsenkende legemidler, som vanligvis kalles «statiner»,
er spesielt urovekkende, men også andre reseptfrie legemidler.

■

Inneholder L-cystein, den viktige aminosyren som er
nødvendig for cellulær biosyntese av glutation.

■

Naturlige, kaldpressede oljer opprettholder
næringsverdien.

■

Andre viktige ingredienser: solsikkelecitin, triglyserider
med mellomlang kjede (MCT) fra kokosnøttolje, riskliolje

■

Myke kapsler som er lette å svelge.

■

Ingenting kunstig! Inneholder ingen kunstige
smakstilsetninger, fargestoffer, søtningsmidler eller
konserveringsmidler.

støtter absorbering av CoQ10.

Vennligst se etiketten på produktet for mer presis angivelse av innholdet.
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