
 

Koenzym Q10 pas�lky 
Výrobce: RosenPharma a.s. 

Chutné pas�lky s koenzymem Q10. Doplněk stravy se sladidly. 

 

Působí přímo v ústech 
• zpevňuje dásně 
• prospívá cévám 

 

Balení 
15 pas�lek, 1 pas�lka obsahuje 30 mg rozpustného koenzymu Q10, neobsahují cukr. 

 

Dávkování 
1 - 2 pas�lky denně 

 

Kalorická hodnota 
1 pas�lka: 4 kcal 



Způsob užívání 
Velmi chutné pas�lky nechte volně rozplynout v ústech, nejlépe po vyčištění zubů. 

 

Koenzym Q10 
Koenzymy obecně mají podobnou funkci jako vitaminy. Koenzym Q10 je nepostradatelný pro 
energe�cké hospodaření všech buněk v lidském těle. Je an�oxidantem a katalyzátorem mnoha 
biochemických reakcí. Na rozdíl od vitaminů si lidský organismus dokáže v játrech koenzym Q10 
vyrobit sám. S věkem se ale jeho produkce snižuje a po 35. roce je nedostatečná. Studiemi bylo 
zjištěno, že pacien� s parodontózou mají výrazný nedostatek koenzymu Q10. 

 

Jaké jsou výhody užívání Koenzymu Q10 pas�lek? 
Při užívání běžně dostupných tablet s obsahem koenzymu Q10 dochází k jeho vstřebávání až v žaludku 
a teprve potom krevním řečištěm putuje tam, kde je potřeba. Téměř každá buňka v těle dospělého a 
staršího člověka potřebuje koenzym Q10 jako tzv. buněčné palivo. Koenzym Q10 pas�lky obsahují 
koenzym Q10 ve formě koprecipitátu, což je rozpustná koenzim q-10forma působící přímo v ústech. 

 

Složení 
Ak�vní látky v 1 pas�lce 

• 30 mg rozpustného koenzymu Q10 ** 

* Referenční hodnota příjmu (% RHP) 
** Referenční hodnota příjmu není stanovena 

Přídavné látky 

• Plnidla - sorbitol/erytriol, makrogol 
• Pro�spékavé látky - stearan hořečnatý, mastek, acetylovaný monoglycerid 

Aroma�zováno, pas�lky neobsahují cukr. 

 

Upozornění 
• Ukládejte mimo dosah dě�. 
• Nepřekračujte doporučené dávkování. 
• Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. 
• Uchovávejte v původním obalu při pokojové teplotě mimo sluneční záření. 

 

Podrobné informace na hlavních stránkách výrobce >> 
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