
2. Bio-Q10 100mg GOLD
2. Korte productomschrijving :

Q10-vorm die identiek is aan de natuurlijke vorm met een hoge biologische 
beschikbaarheid en gegarandeerde veiligheid. Met toevoeging van vitamine B2 ter 
ondersteuning van de energieproductie van het lichaam.

3.
4. Beschikbare doosjes : 
5. 30, 90, 180 caps
6. CNK : 2507-473, 2507-481, 2608-669

Goed voor je energieniveau
Gepatenteerde formule met aantoonbare hoge opneembaarheid 
20 jaar consumentenervaring wat betreft veiligheid en werkzaamheid 
Documentatie die meer dan 100 wetenschappelijke studies omvat 
Identiek met de lichaamseigen vorm van Q10 
Het officiële referentieproduct van ICQA (International Co-enzyme Q10 Association) 
Uniek mengsel van duurzaam geproduceerde plantaardige olie 
Bevat vitamine B2 ter ondersteuning van de energieproductie in het lichaam en ter 

bestrijding van vermoeidheid en uitputting 
Voldoet aan de farmaceutische richtlijnen voor productie en de EU-regels voor 

voedingssupplementen met een gepatenteerde formule met aantoonbare hoge 
opneembaarheid 

16.

17. 1 capsule bevat: 18.  19.

20. %
 
R
I
*

21. Coënzym Q10 als 
Ubiquinone

22. 1
0
0
 
m
g

23.
 24.

25. Vitamine B2 
(riboflavine)

26. 1
,
4
 
m
g

27.
 28.

29.  *RI = Referentie-inname



Productinfo
30. Gebruik:

1 tot 2 capsules per dag tenzij anders geadviseerd. Bij voorkeur tijdens de maaltijd 
met een glas water innemen. Houd u aan de aanbevolen dagelijkse dosering.

Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Voor 
het behoud van een goede gezondheid is een gezonde levensstijl en een 
gevarieerde, evenwichtige voeding van belang.

31. Ingrediënten:
samenstelling per capsule :

32. Sojaolie (Glycine max) en gedeeltelijk gehydrogeneerde sojaolie (Glycine max) ; 
gelatine ; coënzym Q10 (ubiquinone) 100 mg ; bevochtigingsmiddel: glycerol; anti-
oxidant: alfa-tocoferol ; vitamine B2 (riboflavine) 1,4 mg; kleurstoffen: ijzeroxide en 
riboflavine.

33.
Bewaren:
Donker, droog en op kamertemperatuur (15° - 25°C) bewaren, niet in direct zonlicht.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
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