
Speciálně vyvinutá Bioaktivní Q10 zubní pasta Zymbion 
obsahuje patentově chráněnou kombinaci fluoridu a koenzymu Q10, 

která posiluje dásně a zuby.

ZACHOVEJTE SI ENERGII POMOCÍ KAPSLÍ BIOAKTIVNÍ Q10

Kapsle Bioaktivní Q10 (Super, GOLD) 
obsahují vysoce kvalitní koenzym Q10 a 
vitamin B2, který pomáhá snižovat únavu 
a vyčerpání a přispívá k normálnímu ener-
getickému metabolizmu. Dánská společ-
nost Pharma Nord vyvinula patentovanou 
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formuli Q10, která je vysoce biologicky 
dostupná (vstřebatelná) a kterou celosvě-
tově preferují spotřebitelé zaměření na 
kvalitu. Navíc slouží Mezinárodní asociaci 
pro koenzym Q10 (ICQA) jako oficiální 
vědecké referenční měřítko.

Bioaktivní Q10 GOLD 100 mg Kapsle se 100 mg koenzymu Q10 a vitaminem B2.  

Bioaktivní Q10 Super 30 mg Kapsle s 30 mg koenzymu Q10 a vitaminem B2.

Bioaktivní Q10 Uniqinol 100 mg  Kapsle se 100 mg koenzymu Q10 
(ve formě ubichinolu) a vitaminem C. 

Bezplatná zákaznická infolinka: 800 100 622 •  www.pharmanord.cz

SILNĚJŠÍ
ZUBY
A DÁSNĚ
s Q10 Zymbion
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JAK Q10 ZYMBION PŮSOBÍ
Nejdůležitějším aspektem zdravých dásní 
je správná ústní hygiena, jejíž součástí je 
důkladné čištění zubů kartáčkem alespoň 
dvakrát denně a pravidelné používání den-
tální niti či mezizubního kartáčku. Vědci 
však zaznamenali ještě další faktory, které 
zdraví zubů a dásní ovlivňují. Klíčovou 
roli ve zdraví ústní dutiny má mikroživina 
funkčně podobná vitaminům s názvem 
koenzym Q10. Pomáhá řídit energetický 
metabolizmus v každé buňce lidského 
organizmu, tedy i v buňkách dásní.

DODÁVÁ DÁSNÍM ENERGII
Speciálně vyvinutá Bioaktivní Q10 zubní 
pasta Zymbion obsahuje patentově chrá-
něnou kombinaci fluoridu a koenzymu 
Q10 a je určená pro každodenní použí-
vání. Od jiných zubních past se odlišuje 
obsahem koenzymu Q10, mikroživiny, 
která posiluje energetický potenciál buněk 
a tím jim umožňuje lépe přeměňovat tuky, 

nachází v dásních zdravých, což naznačuje, 
že je tato látka zapojena do obranných 
mechanizmů organizmu. Pomocí Q10 
Zymbionu si zvýšíte množství koenzymu 
Q10 v parodontálních kapsách na hodnoty, 
které se obvykle vyskytují ve zdravých dás-
ních. Zubní pasta Q10 Zymbion je vhodná 
pro jedince trpící krvácením dásní.

NA POVRCH 
ZUBU PŮSOBÍ JEMNĚ
Q10 Zymbion je zubní pasta s nízkým 
obsahem abraziv, což znamená, že 
nepoškozuje sklovinu. Na trhu je mnoho 
značek zubních past s obsahem brusných 
látek, které účinně odstraňují plak a zubní 
kámen a zuby pak vypadají bělejší. Takové 
pasty však také mohou narušit vnější 
vrstvu zubů. Když se rozhodnete používat 
zubní pastu s nízkou abrazivitou, jako je 
například Q10 Zymbion, budete si sklovinu 
chránit.

sacharidy a bílkoviny na čistou energii. 
Všechny biologické funkce organizmu 
včetně imunitních obranných mechani-
zmů, mechanizmů pro obnovu tkání a 
obranyschopnosti buněk potřebují energii. 
Q10 Zymbion má na energetický metabo-
lizmus podpůrný vliv a ve tkáních dásní 
pomáhá udržovat hladiny koenzymu Q10 
na dostatečné úrovni.

KOENZYM Q10 
A OSLABENÉ DÁSNĚ
Vzorky tkání odebrané z oslabených dásní 
obsahují méně koenzymu Q10, než se 

BEZPEČNÉ PĚNIVÉ ČINIDLO
Q10 Zymbion neobsahuje pěnidlo lauryl-
sulfát sodný, u kterého je podezření, že ničí 
přirozenou slizniční výstelku a narušuje tak 
přirozený obranný mchanizmus dutiny úst-
ní. Namísto toho Q10 Zymbion obsahuje 
laurylsarkosinát sodný, málo pěnivé činidlo 
bez vedlejších účinků.

BOJUJE PROTI BAKTERIÁLNÍMU 
POVLAKU NA ZUBECH
Další účinnou složkou v Q10 Zymbion je 
laurát sacharózy tlumící růst bakterií, o kte-
rých se ví, že způsobují tvorbu zubního 
kazu. Díky kombinaci fluoridu a laurátu 
sacharózy je zubní pasta Q10 Zymbion 
vysoce účinným prostředkem k prevenci 
zubního kazu.


