
VP01093.004
bijsluiter: REDICHOL Q10+
formaat: 148 x 210 mm
bedrukking: recto/verso ZWART

REDICHOL® Q10+  

Redichol® Q10+ filmtabletten bevatten een combinatie van 10 mg Monacolin K (rood gefermenteerde rijst), 100 mg 
co-enzym Q10 (Ubiquinone) en 50 mg lookpoeder aangevuld en versterkt met antioxiderende vitamines en mineralen 
(20 mg Vitamine C, 6 mg Vitamine E, 10 mg Zink en 100 µg Selenium).
Monacolin K uit rood gefermenteerde rijst draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed 
bij gebruik van minstens 10 mg per dag.
Co-enzym Q10 komt veelvuldig voor in het menselijk lichaam.
Selenium, zink en vitamine C en E zijn natuurlijke antioxidanten die bijdragen tot de bescherming van de cellen tegen 
oxidatieve stress. Bovendien helpt vitamine C vermoeidheid verminderen.

Wat is co-enzym Q10?
Co-enzym Q10 (Q10) is een vetoplosbare stof die in alle menselijke cellen voorkomt.

Waarom rood gefermenteerde rijst met Monacolin K?
Tijdens de fermentatie van rijst met Monascus gist ontstaan een rood pigment en verschillende natuurlijke substanties 
die monacolines worden genoemd. Eén van de monacolines is Monacolin K.
Monacolin K uit rood gefermenteerde rijst helpt de cholesterolspiegel gezond houden bij gebruik van minstens 10 mg per 
dag. Redichol® Q10+ bevat deze hoge dosis Monacolin K (10 mg/tablet) uit rood gefermenteerde rijst (333 mg/tablet). 
Eén tablet per dag volstaat.

Waarom look?
Look heeft reeds een eeuwenoude heilzame traditie met een doordringende smaak en geur. Het bijzondere voordeel van 
een supplement met look is dat je er geen slechte adem aan over houdt.

Waarom Selenium, Zink, Vitamine C en E?
Selenium, Zink, Vitamine C en E zijn natuurlijke antioxidanten die bijdragen tot de bescherming van de cellen tegen 
oxidatieve stress. Bovendien ondersteunen Selenium en Zink de normale werking van het immuunsysteem, en helpen ze 
normale nagels en normaal haar behouden. 
Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem en helpt moeheid en vermoeidheid verminderen. 
Vitamine C ondersteunt eveneens de normale werking van het zenuwstelsel en normale psychologische functies (zoals 
concentratievermogen en geheugen), en draagt bij tot de normale collageenvorming om de werking van bloedvaten, 
botten, kraakbeen, tandvlees, tanden en huid gezond te houden.

Wordt Redichol® Q10+ goed verdragen?
Redichol® Q10+ is een combinatie van natuurlijke substanties en wordt zeer goed verdragen. Bevat geen suiker, geen 
zout, geen lactose en geen gluten.

Beantwoordt Redichol® Q10+ aan de beste kwaliteit?
Redichol® Q10+ is een hoogtechnologisch voedingssupplement en de kwaliteit van de actieve bestanddelen is streng 
gecontroleerd en voldoet aan de hoogste normen.
Dankzij een optimale aankoopprijs voor de consument, beantwoordt Redichol® Q10+ bovendien aan een uitstekende 
prijs/kwaliteit verhouding (PQ-label of “optimal Price Quality” garantie) .

Wat is de aanbevolen dagelijkse inname en gebruiksaanwijzing?
De aanbevolen dagelijkse inname is een tablet per dag met een glas water, bij voorkeur tijdens de maaltijd.
Voor een optimale ondersteuning is het heel belangrijk om gedurende langere tijd dagelijks één tablet in te nemen.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Mag niet gebruikt worden als vervanging van een gevarieerde 
en evenwichtige voeding, noch van een gezonde levensstijl.
Uit voorzorg is het afgeraden Redichol® Q10+ in te nemen bij zwangerschap en borstvoeding.

Presentatie 
Verpakking van 90 filmomhulde tabletten, gelijk aan een kuur van 90 dagen of 3 maanden.

Samenstelling
Per tablet: vulstoffen: microkristallijne cellulose, dicalciumfosfaat, siliciumdioxide; 333 mg rood gefermenteerde rijst met 
3% monacolin K (10 mg); 100 mg co-enzym Q10; antiklontermiddelen: stearinezuur, magnesiumstearaat, talk; 50 mg 
knoflook (Allium sativum); 10 mg zink (100% RI*); stabilisator: vernet natriumcarboxymethylcellulose; 20 mg vitamine C 
(25% RI*); glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, bijenwas, carnaubawas; kleurstoffen: titaandioxide, ijzeroxide; 
6 mg vitamine E (50% RI*); bevochtigingsmiddel: polysorbaat 80; 100 µg selenium (182% RI*).
*RI: Referentie-inname

Netto gewicht Redichol® Q10+ 90 filmtabletten: 116,6 g

Bewaring
Bij kamertemperatuur op een droge plaats en buiten het bereik van jonge kinderen.

Houdbaarheid: zie datum op de verpakking (EX: maand/jaar).

Notificatienummer: NUT_PL_AS1631/10

Verdeler: Farmaceutische laboratoria NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde
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