Traditionele Ubiquinone ten
opzichte van Ubiquinol
Ubiquinol en ubiquinone zijn beide vormen van
CoQ10. Ubiquinone is de geoxideerde vorm van
CoQ10 die de meeste mensen kennen, maar
nieuw onderzoek concludeert dat ubiquinol het
effectievere supplement is. CoQ10 moet in het
lichaam omgezet worden in de bruikbare vorm
ubiquinol om een bescherming tegen anti-oxidanten te vormen en cellulaire energie te genereren. Daar ubiquinol (zoals zich dat bevindt in
Biopro-Q) al omgezet is, is het klaar voor onmiddellijk gebruik door het lichaam, waardoor er een
grotere hoeveelheid CoQ10 benut wordt.
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Zorgen dat elk deel meetelt
Als het op supplementen aankomt, is het niet wat u eet dat telt, maar wat u opneemt. Ubiquinol
komt in een poedervorm en is minder vet-oplosbaar waardoor het gemakkelijker opgenomen
wordt. Biopro-Q bevat bovendien BioPerineR, de gepatenteerde vorm van piperine, een extract
dat onttrokken wordt uit zwart peper fruit dat in het zuiden van India gekweekt wordt.
Biopro-Q is één van de weinige produkten die ubiquinol CoQ10 bevat dat gemaakt wordt in de
VS dat zowel voldoet aan de produktie praktijken aangewezen door de FDA en is momenteel
zelfbepalend GRAS (Generally Recognized As Safe) voor voedingsmiddelen. Het bereiken en
behouden van een goed niveau CoQ10 is belangrijk voor iedereen, in het bijzonder voor individuen die hun hart-en hersengezondheid willen behouden. Door Biopro-Q een onderdeel van
een gelijkmatig dieet-en bewegingsprogramma te maken, kan het een vitale rol spelen in het
ondersteunen van energie en vitaliteit alsmede een algehele goede gezondheid.
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