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Q-Force plus  
Capsules 

Voedingssupplement voor personen 

Met een verhoogde behoefte aan energie-  

Voedingsstoffen in tijden van extra belasting   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q-Force is een combinatie  van Q10 en L-Carnitine 

retard. Q-Force is ontwikkelt om uw 

energiehuishouding een boost te geven. Het 

combineert de kracht van beide natuurlijke stoffen, die 

in de cellen bijdragen aan een optimale 

energieomzetting. (Chronische) Ver-moeidheid komt 

veel voor. Hierdoor voelen velen zich minder goed in 

staat om het werk te doen en vrije tijd kwalitatief 

hoogwaardig in te vullen. Men heeft er eenvoudigweg 

de energie niet voor. Oorzaken voor het gebrek aan 

energie zijn legio maar houden vaak verband met 

onjuiste voeding, omgeving, en te veel van zich zelf 

vragen. Uiteindelijk komt deze overbelasting op één 

plaats samen en wel in de lichaamscellen. Als de 

energieverzorging, in zelfs deze kleinste eenheden van 

leven onvoldoende is dan lijdt de het hele organisme 

daaronder. 

Q10 als activator van energie: Co-enzym Q10 is een 

lichaamseigen stof die voor mensen van levensbelang 

is. Q10 komt voor in alle cellen van het organisme. Voor 

de energie verzorging van het lichaam is Q10 

onontbeerlijk en daarnaast speelt Q10 ook een 

belangrijke rol bij de bescherming van de cellen. L-

Carnitine is een vitamineachtige stof welke het lichaam 

deels zelf aanmaakt, maar voor tweederde uit voeding 

gehaald wordt. L-Carnitine bevindt zich voor 99% in de 

spieren, het hart, de lever en de nieren. Voor deze 

organen is L-Carnitine dus van groot belang. Het hart 

haalt 70% van haar energie uit de verbranding van vet. 

L-Carnitine speelt een belangrijke rol in dit proces. 

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

              Per 3 capsules RDA 
Energie  0 Kcal 
Eiwit  0 g  
Koolhydraten 0 g 
-waarvan suiker 0 g 
Vet  0 g 
-waarvan verz. 0 g 
Ballaststoffen 0,7 g 
Natrium  0 g 
Co-enzym Q10 24 mg 80% 
L-Carnitine 200 mg 
 
Verpakking: 
P104721 Provisan® Q-Force Plus Granulaat 
Capsules 120 stuks 
 
Ingrediënten: Guar, aardappelextract, L-Carnitine 
L-Tartat, Co-enzym Q10, d-a-tocopherol.   
 
Dosering: 1x daags 1 capsule  innemen 
 
Ondersteunt bij: 

 Duur-, kracht sport 

 Hoog energieverbruik in dagelijks leven 

 50 plus / Anti-Aging 

 Eénzijdig voeding 

 Overgewicht 

 Stress/Burn-Out/Chron. Vermoeidheid 
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