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COENZYM EXTRA! Strong je doplněk stravy s vyváženým složením, který pozitivně působí na zdraví
srdce2 a podporuje správně fungující energetický metabolismus2. Účinnost tohoto přípravku
zajišťuje unikátní kombinace coenzymu Q10 - 60 mg, omega-3 PUFA, vitaminu E a nejmodernější
technologie výroby.
Vzájemné synergické působení těchto tří látek výrazně zvyšuje účinnost přípravku.
Proč užívat COENZYM EXTRA! STRONG:
- ochrana před volnými radikály1
- pro zdraví a správnou činnost srdce2
- pro správně fungující energetický metabolismus2
COENZYM EXTRA! STRONG je určen široké veřejnosti, zejména lidem:
- s velkým psychickým či fyzickým zatížením
- sportovcům
Účinné složky:
Coenzym Q10 - 60 mg
v lidském organizmu. Tvorba coenzymu Q10 v lidském těle od určitého věku však klesá. Je proto
přínosné ho průběžně doplňovat.
Omega-3 PUFA
Díky příznivému vlivu na lidský organizmus je doporučováno, aby tvořily pravidelnou součást naší
stravy.
Vitamin E
Přispívá k ochraně buněk před poškozením volnými radikály.
Vitamin B1
Přispívá k normální funkci srdce, nervového systému, energetického metabolismu a psychické
činnosti.
DENNÍM UŽÍVÁNÍM COENZYMU EXTRA! CLASSIC SI V TĚLE VYTVOŘÍTE OPTIMÁLNĚJŠÍ
HLADINU LÁTEK PRO KAŽDÝ NÁROČNÝ DEN.
Složení:
Rybí olej (EPA 45 mg, DHA 30 mg), zahušťovadlo: glycerin; Coenzym Q10, leštící látka: včelí vosk;
sójový olej, barvivo: přírodní barvivo karamel; lecithin, zahušťovadlo: sorbitol; 1vitamin E (D--tokoferyl-acetát), čištěná voda, 2vitamin B1 (thiamin-mononitrát), tobolka: želatina.
Doporučená denní dávka: 1 – 2 tobolky denně.
Balení obsahuje: 15 + 15 tobolek.
Skladovaní: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C.
Upozornění: Ukládat mimo dosah děti! Výrobek není určen pro děti do 3 let. Výrobek není určen jako
náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není vhodné pro těhotné a kojící
ženy.
Výrobce: Simply You Pharmaceuticals a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, ČR
K dostání také ve variantách: Classic a Max.
S Vašimi dotazy, náměty či dalšími informacemi se prosím obracejte na naši bezplatnou infolinku:
800 555 568, nebo na www.DaVinciAcademia.cz.
Da Vinci Academia – Objevuje tajemství Vašeho zdraví.
Vysvětlivky: 1vitamin E, 2vitamin B1

