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Maistinė vertė:
 2 kapsulėse
Ryžių sėlenų aliejus 506 mg
Kofermentas Q10 100 mg
Fitosterolio koncentratas  100 mg
L-cisteinas 50 mg
Vynuogių odelių ekstraktas (standartizuoti 30% polifenoliai) 40 mg
Kokosų aliejus 20 mg
Saulėgrąžų lecitinas 20 mg
Vynuogių odelių ekstraktas (standartizuotas 10% resveratrolis) 10 mg

Gamintojas: Natural Formulas, 2125 American Ave., Hayward, CA 94545, JAV. 
Platintojas Lietuvoje: UAB „NeoLife International“, Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.

60 kapsulių – Grynasis kiekis = 43,8 g

 CoQ10
Maisto papildas su kofermentu Q10, ryžių sėlenų aliejumi ir vynuogių sėklų ekstraktu, 
įdėta augalų sterolių
Sudedamosios dalys: ryžių sėlenų aliejus (Oryza sativa), želatina, drėgmę išlaikanti 
medžiaga: glicerolis; fitosterolio koncentratas (7,58%), kofermentas Q10 (ubiquinone), 
L-cisteino hidrochloridas, stabilizatorius: glicinas, dažiklis: kalcio karbonatas; vynuogių 
odelių ekstraktas (standartizuoti 30% polifenoliai) (Vitis vinifera), saulėgrąžų lecitinas 
(Helianthus annuus), stabilizatorius: bičių vaškas; kokosų aliejus (Cocos nucifera), 
vynuogių odelių ekstraktas (standartizuotas 10% resveratrolis) (Vitis vinifera),
dažiklis: riboflavinas. 
Vartojimas: gerti po 2 kapsules per dieną valgio metu.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, 
jis neatstoja subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo svarbos, o siekiant 
palaikyti karotenoidų kiekį reikia dažnai valgyti vaisius ir daržoves. Šis produktas 
skirtas išimtinai žmonėms, norintiems sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje. Negalima 
vartoti daugiau kaip 3 g įdėtų augalų sterolių per parą. Pacientai, vartojantys 
cholesterolį mažinančius vaistus, produktą gali vartoti tik prižiūrimi gydytojo. Šis 
produktas gali netikti nėščių ir krūtimi maitinančių moterų ir mažesnių kaip 5 metų 
vaikų mitybai.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Geriausias iki (pabaigos): ant pakuotės nurodyto mėnesio pabaigos.
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