
KOFERMENTAS Q10

Gyvybinė energija ir 
optimali medžiagų apykaita

Produkto sudėtyje – patentuotas kofermentas Q10 
(Kaneka Q10®) iš japonų korporacijos Kaneka



Visur esantis 
chinonas
Kofermentas Q10 – į vitaminą panaši riebaluose tirpi 
medžiaga, kuri randama daugumoje gyvų ląstelių: 
žmogaus, augalų, grybų, mikroorganizmų. 
Q10 sutinkamas organizme tiesiog visur. Iš čia kilo 
antrasis jo pavadinimas – ubichinonas (visur esantis 
chinonas).
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Kam organizmui reikalingas kofermentas Q10?

Būtinas energijos 
gamybai

Kofermentas Q10 dalyvauja generuojant 

95 % organizmo energijos, nes tik jam esant gali vykti 

energinių ATP* molekulių sintezė. 

Yra stiprus 
antioksidantas

Saugo ląsteles nuo pažeidimų, kuriuos sukelia laisvieji 

radikalai ir  stabdo kitų stiprių antioksidantų – vitaminų 

E ir С oksidavimą**.
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kasa

inkstai

kepenys

širdis

Didžiausias kofermento Q10 kiekis  randamas didžiausią 
energijos kiekį naudojančių organų ląstelėse:

Todėl šie organai ypatingai jautrūs 
kofermento Q10  trūkumui, ir jis yra 
išskirtinai svarbus jų normaliai 
gyvybinei veiklai.
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Sintezė organizme

Jis sintetinamas kepenų ląstelėse* dalyvaujant 
vitaminams В2, В3, В6, В12, С, folio ir 
pantoteno rūgštims, taip pat tam tikriems 
mikroelementams. Tai sudėtingas, 
daugiapakopis procesas.

В2

В3

В6

В12
С

В9

В5

Tačiau su metais Q10 sintezė 

organizme lėtėja.

Kofermentas Q10 turi unikalią savybę 
sintetintis organizme ir regeneruoti.
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Kas lėtina kofermento Q10 sintezę?

Amžius*

Dideli fiziniai ir psichoemociniai 
krūviai

Cholesterolio lygis ir kepenų 
funkcijų sutrikimai

Vitaminų ir mikroelementų 
trūkumas maiste

Alkoholis ir rūkymasStatinų vartojimas**
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Kaip amžius įtakoja kofermento Q10 
sintezę organizme
Kofermento Q10 kiekis žmogaus organizme

20 metų 40 metų 80 metų

kepenys

plaučiai

inkstai

širdis

100%

65,3%

51,7%

42,9%

83%

100%

95,3%

68,2%

72,6%
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Kofermento Q10 deficito pasekmės 

Širdies ir kraujagyslių sistemos 
veiklos sutrikimai

CNS patologijų, susijusių su amžiumi, 
atsiradimo rizikos padidėjimas

Regėjimo, dantenų būklės 
pablogėjimas

Imuniteto nusilpimasMedžiagų apykaitos 
sutrikimai

Papildyti Q10 atsargas ir visiškai sumažinti deficitą yra sudėtinga, nes maiste jo yra labai mažai!*
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Coenzime Q10
(60 augalinės kilmės kapsulių)

SUDĖTIS (1 kapsulėje):

Kofermentas Q10
(Kaneka Q10®)

Inulinas
(iš cikorijų šaknų)

Vidutinės grandinės 
trigliceridai (MCT)
(iš kokosų aliejaus)

100 mg

125 mg

5 mg

padės sumažinti kofermento Q10 trūkumą organizme

Augalinė kapsulė
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Naujojo Сoenzyme Q10 
sudėtis

· Aktyvi biologiškai prieinama japonų 
korporacijos Kaneka* kofermento 
Q10 forma

· Vidutinės grandinės trigliceridai (MCT) 
iš kokosų aliejaus

· Inulinas

· Augalinė kapsulė 
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Kaneka kofermentas Q10

· Laikomas biologiškai identišku kofermentui Q10, 
kurį gaminasi organizmas

· Pats švariausias iš esančių pasaulinėje 
rinkoje 

· Kruopščiai ištirtas 

(per 30 metų)

· Jį renkasi tyrėjai iš viso pasaulio

· Gaminamas JAV laikantis 
GMP standartų
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· Gaunamas biotechnologiniu būdu fermentuojant mieles ir laikantis 
griežtų gamybos standartų, dėl ko Kaneka Q10 yra pats švariausias 
kofermentas Q10 iš pristatomų pasaulinei rinkai.

· Kaneka Q10 kokybę ir patikimumą patvirtina 30 metų gamybos, 

saugumo ir klinikinių bandymų patirtis. 

· Kaneka Q10 sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų, alergenų, 
jis sertifikuotas kaip košerinis produktas. 

Kaneka kofermentas Q10
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MCT yra puiki riebaluose tirpių elementų 

(vitamino  Е, kofermento Q10) 

pristatymo į kraują sistema.

(medium-chain triglycerides – vidutinės grandies trigliceridai)

МСТ

Kofermentas Q10 yra lipofilinis (tirpsta riebaluose, o ne vandenyje), todėl, kad jis geriau 

absorbuotųsi, naudojamos įvairios riebalų turinčios medžiagos.

Vidutinės grandies trigliceridai (MCT) –  tai 

riebalų rūgštys, kurių molekulė yra nedidelė, 

todėl virškinamajame trakte greitai įsisiurbia į 

kraują, nes, skirtingai nuo kitų augalinių ir 

gyvūninių riebalų, aplenkia limfinę sistemą. 
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MCT yra natūralios kilmės – gauti iš 

kokosų aliejaus. 
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INULINAS 
(iš cikorijų šaknų)

Inulinas – tai natūralios tirpiosios maistinės skaidulos, 

gamtinis prebiotikas. 

Inulinas dažniausiai gaunamas iš cikorijų šaknų.

Inulinas yra maistinė terpė gerajai žarnyno mikroflorai,  

padeda padidinti jos skaičių ir aktyvumą. Inulinas padeda 

sintezuoti trumpos grandinės riebalų rūgštis žarnyne. Šios 

riebalų rūgštys yra pagrindinis žarnyno gleivinės energijos 

šaltinis, reguliuoja rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, sąlygoja 

normalų metabolizmą. 

Komponentų sinergijos dėka pagerėja 

kofermento Q10 įsisavinimas.
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Coenzyme Q10

Lėtina odos senėjimą

Padeda lengviau atlaikyti padidintus 
fizinius ir psichoemocinius krūvius 

Tiekia energiją gyvybiškai svarbiems 
organams ir sistemoms (širdies ir 
kraujagyslių, nervų, raumenų) 

Prailgina aktyvų 
ilgaamžiškumą 

Stiprina imunitetą 
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Naujasis ir senasis: kuo jie skiriasi?

oenzyme Q10 С 100 mg
Patentuotas oenzyme Kaneka Q10С ® 

100 mg

Saulėgrąžų aliejus
Vidutinės grandies trigliceridai (MCT) 
iš kokosų aliejaus + inulinas

60 kapsulių indelyje, galiojimo laikas 2 metai 

Želatininė kapsulė Augalinė kapsulė
(produktas tinka vegetarams)

Pagaminta Vokietijoje Pagaminta JAV
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Сoenzyme Q10 
2177 

KLUBO KAINA

MAŽMENINĖ KAINA 34,09 Eur.

27,27 Eur.

BONUSINIAI BALAI 20
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