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Originální a 
vysoce kvalitní Q10
*obsahuje koenzym Q10 s vitaminem B2, který pomáhá udržovat 
normální energetický metabolizmus

přírodní cestou



Víc energie? Samozřejmě!
Každý z nás se ve svém životě dostane do fáze, kdy pocí-
tíme, že naše hladina energie už není taková, jako bývala. 
To, po čem toužíme, není onen bezprostřední povzbuzují-
cí účinek, který se dostaví po šálku kávy či užití přípravku 
s ženšenem. Potřebujeme trvalejší vzpruhu a věda přišla 
s řešením: Bioaktivní Q10. 

Bioaktivní Q10: energie zevnitř
Bioaktivní Q10 obsahuje vitaminu podobnou látku na-
zývanou koenzym Q10 a  vitamin B2. Vitamin B2 je důle-
žitý, protože přispívá k tomu, co vědci nazývají „normální 
energetický metabolizmus”. To je to, co vytváří energii 
potřebnou například pro fyzickou aktivitu, funkci imunity, 
činnost mozku a podobně. Vitamin B2 také přispívá k:

• • ochraně buněk před oxidativním stresem

• • zajištění normální činnosti nervové soustav y

• • zajištění normálního metabolismu železa

• • snížení míry únavy a vyčerpání
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2) Ref.: Kalén et al (1989): Lipids vol. 24, no. 7

Co se děje, když stárneme?
Schopnost těla tvořit energii je fascinující. Tento bioche-
mický proces se odehrává uvnitř buněk v „minielektrár-
nách” známých jako mitochondrie. 

Vaše mitochondrie také obsahují Q10. Hladina této látky 
v buňkách dosahuje vrcholu ve věku 20-25 let.  
Poté začne klesat. 

Od začátku úspěch
Jakmile uvedla společnost Pharma Nord na trh Bioaktivní 
Q10, stal se tento přípravek jedničkou na trhu. Firma se 
hned na začátku rozhodla, že u tohoto přípravku nebude 
dělat žádné kompromisy. Klíčů k úspěchu Bioaktivní Q10 
je hned několik. 

Vysoce kvalitní surovina
Bioaktivní Q10 se vyrábí z velmi dobře zdokumentované, 
přírodní, kvasinkami fermentované suroviny prvotřídní 
kvality, k níž je přimíchán vitamin B2. Je shodný s koen-
zymem Q10, který tvoří naše tělo. 

Vynikající biologická dostupnost
Bioaktivní Q10 (vlastní formule společnosti Pharma Nord) 
obsahuje Q10 v roztoku rostlinného oleje, jenž prošel 
speciálním zahřívacím procesem. Tato výrobní metoda 
je patentována. Tento postup umožňuje, aby se Q10  

Obsah koenzymu Q10 (mg/g) v různých tkáních těla2



CoQ10

Unikátní směs rostlinného oleje, 
koenzymu Q10 a vitaminu B2

Měkká, neprůsvitná želatinová kapsle

v lidském organizmu zcela rozpustil, čímž dojde ke 
zvýšení jeho vstřebatelnosti. Studie srovnávající růz-
né druhy Q10 ukazují, že Bioaktivní Q10 se vstřebává 
mnohem snadněji než jiné formule Q10 – např. tablety.

Světlu odolné želatinové kapsle 
Q10 je látka citlivá na světlo, protože světlo snižuje jeho 
kvalitu. Kapsle přípravku Bioaktivní Q10 se vyrábějí ze 
speciální neprůsvitné želatiny, aby byla aktivní látka 
účinně chráněna.

Oficiální referenční přípravek ICQA
Bioaktivní Q10 se stal „zlatým standardem” (referenčním 
přípravkem), na nějž odkazuje Mezinárodní asociace 
koenzymu Q10 (ICQA), neboť se vyznačuje spolehlivou 
kvalitou a bezpečností. 

Obsah koenzymu Q10 (mg/g) v různých tkáních těla2

Role Q10 jako 
přenašeče elektronů 
v mitochondriální 
membráně. 



Hygienicky zabaleno
Bioaktivní Q10 je balen v blistrech, aby se optimalizo-
vala hygiena a trvanlivost přípravku. Každá kapsle se 
nachází ve svém vlastním obalu – připravena, abyste 
ji z něj vytlačili, kdykoliv potřebujete. 

Vyčerpávající dokumentace
Bioaktivní Q10 je považován za nejlépe zdokumentova-
ný Q10 přípravek. Jeho kvalita, biologická dostupnost a 
bezpečnost jsou ověřeny ve více než 100 zveřejněných 
vědeckých studiích. 

Založeno na výzkumu
Bioaktivní Q10 je předmětem vědeckého výzkumu již  
25 let. Tento přípravek je výsledkem těchto výzkumů. 

Dánská kvalita
Dánové jsou kvalitou proslulí. Bioaktiv-
ní Q10 je od samého začátku vyráběn 
ve výrobním závodě Pharma Nord  
v Dánsku. Každý krok jeho výroby, od 
samotné suroviny až po zabalení do blistrů a krabiček, 
se odehrává v Dánsku. Žádná část výroby není zajišťo-
vána externě.

Dostanete to, za co platíte
Bioaktivní Q10 je dražší než jiné Q10 přípravky na trhu. 
Koneckonců cenu zvyšují právě náklady na prvotřídní 
surovinu, speciální výrobní technologii a vyčerpávající 
procedury týkající se kontroly kvality a dokumentace. 
Někteří z našich zákazníků vyzkoušeli přejít na levnější 
Q10 přípravek, aby ušetřili peníze, ale nakonec se vrátili 
zpět k Bioaktivní Q10. Nižší cena zkrátka nemusí vždy 
znamenat lepší koupi. 

Hygienicky zabaleno  
v blistrech – pro eliminaci 
bakteriálních chorob



Doporučená denní dávka
Bioaktivní Q10 Super 30 mg:  
dospělí a děti od 12 let 1-2 kapsle za den.

Bioaktivní Q10 GOLD 100 mg:  dospělí a děti od 12 let  
1 kapsle za den. Kapsle se užívají celé, během jídla.

Dostupné velikosti balení
Bioaktivní Q10 Super 30 mg 
(30 mg ubichinonu - koenzymu Q10) 30/60 kapslí

Bioaktivní Q10 GOLD 100 mg
(100 mg ubichinonu - koenzymu  Q10) 30/60/150 kapslí
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Bioaktivní série 
Pharma Nord je založena 
na vědeckém výzkumu. 

www.bioaktivniQ10.cz
www.pharmanord.cz
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Dvě formy Q10
Koenzym Q10 existuje v těle ve dvou formách - jako oxi-
dovaný ubichinon a jako redukovaný ubichinol. Většina 
lidí av organizmu snadno přeměňuje jednu formu Q10 
na druhou. Dosavadní studie dokládají vstřebatelnost a 
bezpečnost užívání doplňku stravy s ubichinonem. 

Pro některé skupiny osob (např. kuřáci, lidé se zažívacími 
problémy) může být vhodné užívat formu ubichinol. Tu 
obsahuje přípravek Bioaktivní Q10 Uniqinol.  

Dostupné velikosti balení
Bioaktivní Q10 
Uniqinol 100 mg
(100 mg ubichinolu - 
koenzymu Q10)  
30 kapslí

Bezplatná zákaznická linka: 800 100 622


