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КАКВО Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕМ
ЗА КОЕНЗИМ Q10?
Д-р Синатра, за когото се твърди,
че е Интегративен Кардиолог №1 на
Америка, казва: "Ако трябваше да
взема с мен на пустинен остров
само един от многото витамини за
сърце, бих избрал Коензим Q10
(CoQ10)."
Според написаното през 2017 г. от
Тhe European Heart Network, всяка
година новите случаи на сърдечносъдови заболявания (ССЗ) в ЕС нарастват с повече от 6 милиона, а в
Европа като цяло те са над 11 милиона. Освен емоционалната цена,
която заплащат семействата на почти 49 милиона души, живеещи с
болестта в ЕС, ежегодните финансови разходи за икономиките на
държавите от Европейският съюз се равняват на колосалната сума от
210 милиарда евро.
И всяка година сърдечно-съдовите заболявания причиняват над 1,8
милиона смъртни случаи в Европейския съюз и 3,9 милиона смъртни
случаи в цяла Европа. Това са съответно 37% и 45% от всички смъртни
случаи. Във всички, с изключение на две европейски страни, това е
основната причина за смъртността при жените. Същата е и основната
причина за смъртността при мъжете във всички, с изключение на 12
европейски държави. Сърдечно-съдовите заболявания се проявяват
на сравнително ранна възраст. В Европа това все още е водещата
причина за смъртност при 65-годишните. Смъртността от исхемична
болест на сърцето (ИБС) и инсулт обикновено са по-високи в
Централна и Източна Европа, отколкото в Северна, Южна и Западна
Европа. Разпространението на диабета в Европа също е много високо
и бързо се увеличава. През последните десет години в много страни
нараства с над 50%.
Терапевтите по хранителни разстройства и практикуващите
функционална
медицина
ще
свидетелстват
как
пушенето,
прекомерната консумация на алкохол, повишени нива на
хомоцистеин, прекомерния стрес, липсата на физическа активност,
магнезиевият недостиг, а понякога и повишените нива на LDL
холестерол (с ниската плътност на липопротеин, който оказва вредно
влияние, а не на този вид с високата плътност) са основните рискови
фактори за сърдечно-съдовите заболявания. Другите фактори, които
оказват
влияние
върху
сърдечно-съдови
заболявания, като наднормено тегло /
затлъстяване и диабет, също са се увеличили
значително през последните десетилетия.
Интересното е, че въпреки, че е налице
намаляване на общия брой пушачи, то жените-пушачи са станали
съществено повече. Без съмнение, тези фактори допринасят за
увеличаване на ССЗ сред жените, отколкото при мъжете.
Добрата новина е, че смъртността от ССЗ сега намалява в повечето
европейски страни, включително страните от Централна и Източна
Европа. От друга страна, през последните десетилетия като цяло,
консумацията на плодове и зеленчуци в Европа се е увеличила, докато
потреблението на мазнини и общия прием на калории е останал
относително стабилен в Европейския Съюз.
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НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ:
(Промоциите са актуални до края на месеца
или до изчерпване на количествата)

 Закупете 2 броя
Коензим Q10 – 30 капсули
за 128.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 29.70 лв.
*** *** *** *** ***

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес“

(Зелена Енергия – 120 капсули & КолАктив 3)

за 149.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 9.60 лв.
*** *** *** *** ***
 Закупете 1 брой

Пакет „Уелнес Къмплит“
(Зелена Енергия – 120 капсули, КолАктив 3,
Храносмилателни ензими с водорасли
& Комплекс Есенциални Мастни киселини)

за 239.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 22.75 лв.
*** *** *** *** ***

 Закупете 1 брой
Пакет „Уелнес Голд“
(Зелена Енергия – 120 капсули, КолАктив 3,
Храносмилателни ензими с водорасли,
Комплекс Есенциални Мастни киселини,
Коензим Q10 с хром,
Супер Антиоксидант с Пикногенол®,
& Органичен Витамин D)

за 399.00 лв.
СПЕСТЕТЕ 60.80 лв.
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И ТАКА, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА COQ10?
Коензим Q10 е естествено вещество, произвеждано от организма, чието производство намалява с
възрастта. То се намира в митохондриите (малки енергийни фабрики) в почти всяка клетка в тялото. Д-р
Синатра го сравнява със свещите на колите, които задвижват двигателя. Коензим Q10 може да се намери
естествено в много храни, особено в месо от вътрешни органи, мазна риба, зеленчуци с тъмни листа,
броколи, фъстъци, соя и сусамово масло. Въпреки това, дори ежедневната консумация на всички тези
продукти, е много малко вероятно да ви осигури или да произведете достатъчно CoQ10, който да
поддържа функционирането на тялото по най-добрия начин, особено с напредването на възрастта.
CoQ10 е мощен, универсален антиоксидант, който е известен като "рециклатор" на антиоксиданти като
витамините Е и С. Това може да обясни защо е популярен сред хората, които вземат на сериозно
мерките против стареене.
Нашият AquaSource CoQ10 Комплекс е продукт с най-добро качество, който включва не само CoQ10,
но също и Хром пиколинат, и основният ни продукт – AquaSource Водорасли.
Хром пиколинатът е лесно усвоима форма на важния минерал хром, който играе съществена роля в
усвояването на глюкозата, въглехидратите, мазнините и протеините в организма. Дори и при
здравословно хранене, повечето хранителни терапевти откриват, че клиентите им имат дефицит в
оптималните количества хром. (Хората с диабет, обаче, трябва да се консултират със своя
квалифициран медицински специалист, преди да вземат хром, тъй като той може да намали
необходимата доза инсулин или други медикаменти за диабет.) Според Тhe European Heart Network, 15%
от хората със сърдечно-съдови заболявания имат също така проблеми и с регулирането на кръвната
захар.
AquaSource водораслите, третата съставка, включена в AquaSource CoQ10 Комплекс, изобилстват от
био-налични хранителни вещества, а есенциалният аминокиселинен профил на Кламатските водорасли
е почти идентичен с този на човешкото тяло. Те съдържат:
 повечето витамини, включително В12
 минерали и микроелементи
 много антиоксиданти, флавоноиди, каротини и т.н.
 пълноценен протеин и аминокиселини в
перфектното за човешкия организъм съотношение
 редица ценни мастни киселини
 много жизненоважни ензими
 невропептиди за мозъчната функция
 изключително важният хлорофил
Изчислено е, че над 30 милиона души по целия свят приемат хранителни добавки с CoQ10. Не всички
добавки с CoQ10 са еднакво качествени, обаче. Съществуват два различни метода, които могат да
бъдат използвани за производство на коензим Q10. "Натуралния" процес използва живи организми и се
нарича "биологичен процес на екстракция/ферментация". Синтезираният химически процес
произвежда подобен, но видимо различен продукт, съдържащ химични съединения, които не се срещат в
естествен вид. AquaSource CoQ10 Комплекс съдържа естествената форма на коензим Q10.
Съставът на една капсула AquaSource CoQ10 комплекс с хром и AquaSource водорасли е:
Афанизоменон флос-акве (водорасли от езерото Кламат) - 100mg Естествено осигуряващи:
Витамин C - 9mg (11.3%*); Витамин B12 - 0.84mcg (34%*); Витамин B5 - 1mg (16%*); Желязо - 3.4 mg (24%*),
Коензим Q10 - 90mg, Хром пиколинат, осигуряващ 200μg основен хром (500%*); в основа от оризово
брашно. Капсула: Емулгатор – желатин.
*Хранителна референтна стойност в ЕС в %.
Здравни твърдения, одобрени от Европейският Орган по Безопасност на Храните (EFSA):

Витамините В12 и В5 допринасят за намаляване на умората и изтощението.

Витамин В12 допринася за нормалното функциониране на нервната и
имунната системи.

Витамин В5 допринася за нормалната умствена дейност.

Желязото спомага за нормалната когнитивна функция.

Хромът допринася за поддържането на нормални нива на кръвната захар.
Данни за алергени: Не съдържа алергени според Регламент (ЕС) № 1169/2011 за
предоставянето на информация за храните на потребителите.
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www.vodorasli.com
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