
Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor evenwichtige en gezonde voeding.  
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Q10 NT Capsules  
Voedingssupplement met  

Co-enzym Q10   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-enzym Q10 is een lichaamseigen stof welke voor 

mensen van levensbelang is. Q10 is in alle cellen van 

het menselijk lichaam aanwezig. Q10 is onontbeerlijk 

bij de energieverzorging en ook is Q10 van groot belang 

bij de bescherming van de cellen. Al meer dan 30 jaar 

houden wetenschappers zich bezig met het nut van 

Q10 voor het menselijk lichaam. Veel studies laten zien 

dat Q10 niet alleen van belang is bij verschillende 

behandelingen/therapieën, maar dat voldoende aan-

vulling van Q10 ook bij gezonde mensen van groot 

belang is om vitaal te blijven. 

Q10 is een energie activator: Q10 helpt om 

voedselbestandsdelen na het proces van spijsvertering 

om te zetten in energie in de cellen. Pas na dit proces is 

de energie die in voeding zit voor de mens bruikbaar. 

Het Co-enzym Q10 zelf levert dus geen energie maar 

maakt het mogelijk om de energie uit de voeding te 

activeren. 95% van de totale lichaamsenergie wordt 

door Q10 geactiveerd 

Q10-niveau in stappen aanvullen. Het Q10 niveau in het 

lichaam verandert door aanvulling met Co-enzym Q10 

stapsgewijze. Het actuele niveau Q10 bepaalt hoe lang 

het duurt voordat het gewenste niveau bereikt is. De 

werking van Q10 is pas merkbaar nadat het niveau in 

het lichaam de gewenste waarde bereikt heeft. 

Tijdelijke, lagere innames, van Q10 hebben om deze 

reden dan ook geen of weinig nut. Bij een inname van 

10-30 mg per dag duurt het tenminste drie maanden 

voordat het resultaat merkbaar wordt. 

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

              Per 100 g.  Capsule 
Energie  369 1,7 Kcal 
Eiwit  18,1 80,9 mg  
Koolhydraten 7,67 34,3 mg 
-waarvan suiker <0,1 <0,4 mg 
Vet  31,14 139,2 mg 
-waarvan verz. 0,1 0,3 g 
Ballaststoffen 0 0 g 
Natrium  0 0 g 
Co-enzym Q10 6,71 30 mg 
 
  
 
Verpakking: 
P104511 Provisan®  Q10 NT 30 st. 
P104521 Provisan®   Q10 NT 60 st. 
 
 
Ingrediënten: emulgator E422, plantaardige olie, 
glycine, coenzym q10, titandioxide, dl-a-tocopherol, 
aroma, lactose-, en glutenvrij.  
 
Dosering: 1x daags i capsule met water innemen 
 
Ondersteunt bij: 

 Stress 

 Migraine, Parkinson 

 50 plus / anti-aging 

 Medicijngebruik (Cholesterolverlagers) 

 Eenzijdige voeding 

 Hoge lichamelijke belasting (Sport, Burn-

Out, prestatieterugval) 

 Hart- en vaat ziekten 
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