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Cosmoterra - Produkty pro srdce, krevní oběh a cévy 

COENZYM Q10 PLUS 

Kapsle pro normální funkci srdce 

Doplněk stravy s koenzymem Q10,  
přírodním vitaminem E, hořčíkem  
a komplexem vitaminu B 

Obj. číslo:  111212 

Obsah: 120 kapslí 

120 denních dávek  

Obj. číslo:  111220 

Obsah: 225 kapslí 

225 denních dávek  

Kapsle COENZYM Q10 PLUS 

podporují 

normální funkci srdce 

Funkčnost našeho srdce mimo jiné závisí na přítom-
nosti určitých elektrolytů, vitaminů a stopových 
prvků v našem organismu. Minerál hořčík tak přispí-
vá k normální funkci srdečního svalu, vitamin B1 
(thiamin) pak k normální funkci srdce. 

normální látkovou výměnu srdce 

Spotřeba energie srdečního svalu je mimořádná, 
protože musí neustále zajišťovat krevní oběh. Buňky 
srdeční svaloviny jsou zásobovány přes takzvané 
věnčité cévy srdce energií, kyslíkem a životně ne-
zbytnými regulujícími stopovými prvky. Koenzym 
Q10 přitom hraje v celulární tvorbě energie centrální 
roli. K normální látkové výměně a tvorbě energie 
v srdečním svalstvu však přispívají také hořčík, 
vitaminy B1, B2, B3, B5, B6, biotin a vitamin B12. 

normální metabolismus homocysteinu 

Zvýšená koncentrace homocysteinu v krevní plazmě 
je považována vedle zvýšených triglyceridů a zvýše-
né hladiny cholesterolu za faktor ohrožující oběhový 
systém. Vitamin B6, kyselina listová a vitamin B12 
přispívají k normálnímu metabolismu homocysteinu. 

Denní dávka (1 kapsle) obsahuje:  % DDD 

Hořčík 94,16 mg  25,1 

Koenzym Q10  60 mg * 

Vitamin E (Tokoferol) 24 mg  200 

Niacin (B3) 16 mg  100 

Kyselina pantothenová (B5) 6 mg  100 

Vitamin B2 (Riboflavin)  2,8 mg  200 

Vitamin B6 (Pyridoxol) 1,4 mg  100 

Vitamin B1 (Thiamin) 1,1 mg  100 

Kyselina listová (B9) 200 μg  100 

Biotin (B7) 50 μg  100 

Vitamin B12 (Kobalamin)  2,5 μg  100 

Neobsahuje lepek ani laktózu, rostlinné pouzdro kapslí  

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti 
od 12 let:  

Užíváme 1x denně 1 kapsli před obědem a dosta-
tečně zapíjíme. 
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