
Skład:
Jedna kapsułka zawiera:
Koenzym Q10, 30 mg. 
Substancje pomocnicze: olej sojowy, żelatyna, glicerol 
- stabilizator, biel tytanowa, czerwień Allura red – barw-
niki.

Charakterystyka:
QMax zawiera aktywny koenzym Q10, który jest natu-
ralną substancją występującą w organizmie, nazywaną 
także ubichinonem Q10 albo też „witaminą Q”.

Koenzym Q10 wpływa na wytwarzanie energii w komór-
kach naszego organizmu. W każdej z nich znajdują się 
mitochondria, działające jak „wewnątrzkomórkowe elek-
trownie“, którym „paliwa” dostarcza koenzym Q10. Ko-
enzym ten pełni także funkcję ochronną w organizmie, 
neutralizując wolne rodniki.

Około 20 roku życia poziom koenzymu Q10 w naszym 
organizmie zaczyna spadać. Objawia się to ubytkiem 
energii w komórkach, stąd odczuwanie senności, zmę-
czenia i braku energii. 
Proponujemy Państwu nasz preparat Q Max, zawie-
rający koenzym Q10, w aktywnej łatwo przyswajanej 
postaci.

Zalecane spożycie:
Dorośli: 1 kapsułka dziennie, najlepiej rano, pół godziny 
przed jedzeniem.

Nie należy przekraczać zalecanego spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substy-
tut zróżnicowanej diety.

Sposób przechowywania: 
Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu nie-
dostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.
Najlepiej spożyć przed końcem: ………… (dzień, m-c, rok) 

Zawartość netto:
30 kapsułek żelatynowych / 2 blistry po 15 szt./ w opa-
kowaniu. 

Producent :
SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a,
500 02 Hradec Králové, Republika Czeska.

Informacje – pytania, uwagi:
farmax@farmax.cz, www.farmax.pl

Przeznaczony dla osób dorosłych w stanach wytężonego wy-
siłku umysłowego i fizycznego.

Kapsułki, Suplement diety
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Wypróbuj także inne preparaty SVUS Pharma a.s.

Preventan®

Niedźwiedzia siła. Wskazany w okresie obniżonej odporności 
szczególnie wiosną i jesienią

Preventan® Junior
Niedźwiedzia siła dla dzieci. Preparat można stosować przez 
cały rok; szczególnie zalecany jest w okresie jesienno-zimo-
wym i wiosennym w celu wspomagania naturalnych sił odpor-
nościowych organizmu.

Preventan® Akut
Preparat można stosować przez cały rok; szczególnie zale-
cany jest w okresie jesienno- zimowym w celu wspomagania 
naturalnych sił odpornościowych organizmu.

Preventan® Quattro
Łagodzi podrażnienia śluzówki gardła i jamy ustnej, eliminuje 
uczucie drapania w gardle.

Evitea® Immunity
Uzupełnia dietę w witaminy, składniki mineralne oraz sub-
stancje aktywne pochodzenia roślinnego.

Evitea® Basic 
Stop starzeniu się. Wpływa na spowolnienie procesów sta-
rzenia się organizmu.

Evitea® Sun
Piękna opalenizna na co dzień, idealna ochrona skóry.

MaxiCor®

Wspomaga utrzymanie elastyczności naczyń krwionośnych. 
Poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i 
nerwowego.


