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COENZYME Q10

FOR YOUR HEART

Το CoQ10 (συντομογραφία για το Συνένζυμο Q10) είναι ένα βασικό στοιχείο για πολλές καθημερινές λειτουργίες και 
απαιτείται από κάθε κύτταρο του σώματος. Ως αντιοξειδωτικό προστατεύει τα κύτταρα από τις επιπτώσεις της 
γήρανσης, το CoQ10 έχει χρησιμοποιηθεί στις ιατρικές πρακτικές για δεκαετίες, ειδικά σε περιπτώσεις θεραπείας 
καρδιακών προβλημάτων.
Μια από τις πιο συνηθισμένες και διεξοδικά διερευνημένες χρήσεις του CoQ10 είναι ότι βοηθά στην προστασία της 
καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων από τις βλαβερές επιδράσεις του οξειδωτικού στρες. Πολλοί καταναλωτές 
απευθύνονται στα συμπληρώματα CoQ10 για να βοηθηθούν στη διαχείριση διαφόρων προβλημάτων υγείας, όπως είναι 
οι αρρυθμίες, υψηλή αρτηριακή πίεση, στεφανιαία νόσος, αθηροσκλήρωση και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

250mg

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 
Κάθε κάψουλα περιέχει: 
Συνένζυμο Q10 (Ubiquinine)    250mg 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  Συνένζυμο Q10 (Ubiquinine), 
κέλυφος χορτοφαγικής κάψουλας: 
υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (HPMC), καστανό 
αλεύρι ρυζιού, αντιπηκτικό μέσο: στεατικό 
μαγνήσιο (φυτική προέλευση)

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Πάρτε 1 κάψουλα, 1 έως 3 φορές την ημέρα ή όπως 
συνιστάται από τον επαγγελματία υγείας



Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ασθενείς με άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις όπως ο καρκίνος του μαστού, ο διαβήτης, οι ιοί 
και η στειρότητα μπορούν επίσης να βρουν αυτά τα συμπληρώματα χρήσιμα τόσο για την πρόληψη των επιπλοκών όσο 
και για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Τι είναι το CoQ10;

Το όνομα μπορεί να μην ακούγεται πολύ φυσικό, αλλά το CoQ10 είναι στην πραγματικότητα ένα απαραίτητο θρεπτικό 
συστατικό που λειτουργεί σαν ένα αντιοξειδωτικό στο σώμα. Στην ενεργό μορφή του, ονομάζεται ubiquinone ή 
ubiquinol. Συντίθεται φυσιολογικά στο σώμα και χρησιμοποιείται για σημαντικές λειτουργίες, όπως η παροχή 
ενέργειας στα κύτταρα, η μεταφορά ηλεκτρονίων και η ρύθμιση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης. Ο λόγος για τον 
οποίο δεν θεωρείται «βιταμίνη» είναι ότι όλα τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, μπορούν να παράγουν 
μικρές ποσότητες συνενζύμων  από μόνοι τους, ακόμη και χωρίς τη βοήθεια τροφής.

Πώς λειτουργεί το CoQ10;

• Για να μπορούμε να διατηρήσουμε αρκετή ενέργεια για να κάνουμε τις διάφορες σωματικές λειτουργίες, 
 υπάρχουν μέσα στα κύτταρά μας μικροσκοπικά οργανίδια που ονομάζονται μιτοχόνδρια, τα οποία παίρνουν το   
 λίπος και άλλα θρεπτικά συστατικά και τα μετατρέπουν σε χρήσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή η διαδικασία 
 μετατροπής απαιτεί την παρουσία συνενζύμου Q10.

• Ως "συνένζυμο", το CoQ10 βοηθά επίσης και άλλα ένζυμα να δουλέψουν για να χωνέψουν σωστά τα τρόφιμα.

• Το CoQ10 δεν είναι μόνο απαραίτητο για την παραγωγή κυτταρικής ενέργειας, αλλά και για την προστασία των 
 κυττάρων από βλάβες που προκαλούνται από βλαβερές ελεύθερες ρίζες.

• Το συνένζυμο Q10 μπορεί να υπάρχει σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις οξείδωσης και η ικανότητα σε 
 ορισμένες μορφές να δέχεται και να δωρίζει ηλεκτρόνια είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό στις βιοχημικές 
 του λειτουργίες που καταστρέφουν τη βλάβη των ελεύθερων ριζών.

• Ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, το CoQ10 μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση άλλων βασικών θρεπτικών 
 συστατικών. Έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην ανακύκλωση της βιταμίνης C και της βιταμίνης Ε, 
 μεγιστοποιώντας περαιτέρω τις επιπτώσεις των βιταμινών και των αντιοξειδωτικών που βρίσκονται 
 ήδη στο σώμα.

• Αν και το σώμα έχει τη δυνατότητα να κάνει μερικά CoQ10 από μόνο του, η παραγωγή μειώνεται φυσιολογικά 
 με την ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε όλοι να επωφεληθούμε από την κατανάλωση CoQ10 τόσο από τη 
 διατροφή μας όσο και από υψηλής ποιότητας συμπληρώματα.



Για αυτούς τους λόγους, το CoQ10 συνιστάται περισσότερο για άτομα με καρδιακά 
προβλήματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

• Ιστορικό καρδιακών προσβολών ή στεφανιαίας νόσου
• Ψηλή χοληστερόλη (ειδικά όταν παίρνετε φάρμακα στατίνης!)
• Ψηλή πίεση του αίματος
• Αθηροσκλήρωση
• Στηθάγχη
• Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας

Εκτός από την υποστήριξη ενός υγιούς καρδιαγγειακού συστήματος, 
το CoQ10 έχει βρεθεί ότι έχει τα ακόλουθα οφέλη:

• οηθά στην μείωση της κούρασης και ενισχύει την αντοχή
• Αντιμετωπίζει τις ελεύθερες ρίζες και τα τυπικά σημάδια γήρανσης, 
 συμπεριλαμβανομένης της απώλειας μυών και των μεταβολών του δέρματος
• Επαναφέρει τη δύναμη των αντιοξειδωτικών, 
 συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης Ε και της βιταμίνης Γ
• Σταθεροποιεί το σάκχαρο στο αίμα
• Υποστηρίζει υγιή ούλα
• Μειώνει τη μυϊκή δυστροφία
• Βοηθά στη θεραπεία γνωστικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης 
 της νόσου του Πάρκινσον και της νόσου του Alzheimer
• Αποτελέσματα στη μεταβολική βελτίωση σε ασθενείς 
 με κληρονομικές μιτοχονδριακές διαταραχές
• Ανωμαλίες στις ορμόνες 
• ∆ιαβήτη 
• Ιών και Λοιμώξεων 

Ποιος πρέπει να λαμβάνει το συμπλήρωμα CoQ10;

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, η φυσική σύνθεση του CoQ10, καθώς και η διατροφική 
πρόσληψη, φαίνεται να παρέχει επαρκή ποσά για να αποτρέψει την ανεπάρκεια υγιούς ανθρώπου. Μεγαλώνοντας 
όμως ο οργανισμός παράγει λιγότερο CoQ10.
Η φυσική ικανότητα μετατροπής του CoQ10 στην ενεργή του μορφή που ονομάζεται ubiquinol μειώνεται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας γήρανσης. Η μείωση αυτή είναι πιο εμφανής σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών, ιδιαίτερα 
εκείνα που παίρνουν φάρμακα στατίνης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με διαβήτη, καρκίνο και συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια τείνουν να έχουν μειωμένα επίπεδα συνενζύμου Q10 στο πλάσμα του αίματος.

CoQ10 is a MAJOR ENERGY 
MOLECULE AND ANTI-OXIDANT

Where does research show benefit?

     Cardiovascular health     Hypertension
     Aging       Fatigue
     Dental health      Eye health
     Renal health      Migraine
     Neural and brain health     Statin therapy
     Chemotheraphy      Genetic CoQ10 deficiencies
     Male infertility



6 ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ COQ10

1    ∆ιατηρεί τη φυσική ενέργεια

Το CoQ10 παίζει ρόλο στην "σύνθεση μιτοχονδρίων ATP", η οποία είναι η μετατροπή της πρώτης ενέργειας από τρόφιμα 
(υδατάνθρακες και λίπη) σε μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν τα κύτταρα μας, που ονομάζεται τριφωσφορική 
αδενοσίνη (ATP). Αυτή η διαδικασία μετατροπής απαιτεί την παρουσία συνένζυμου Q στην εσωτερική μιτοχονδριακή 
μεμβράνη. Ένας από τους ρόλους της είναι να δέχεται ηλεκτρόνια κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού λιπαρών οξέων 
και γλυκόζης και στη συνέχεια να τα μεταφέρει σε δέκτες ηλεκτρονίων. Η διαδικασία παρασκευής ATP έχει πολλά 
οφέλη, από τη διατήρηση της μυϊκής μάζας στη ρύθμιση της όρεξης και του σωματικού βάρους.

2    Μειώνει την ελεύθερη ζημιά από ριζοσπάστες

Η οξειδωτική βλάβη (ή βλάβη από ελεύθερες ρίζες) των κυτταρικών δομών παίζει σημαντικό ρόλο στις λειτουργικές 
μειώσεις που συνοδεύουν τη γήρανση και προκαλούν ασθένεια. Ως λιποδιαλυτό αντιοξειδωτικό, το CoQ10 έχει βρεθεί 
ότι αναστέλλει την υπεροξείδωση των λιπιδίων, η οποία συμβαίνει όταν οι κυτταρικές μεμβράνες και οι λιποπρωτεΐνες 
χαμηλής πυκνότητας εκτίθενται σε οξειδωτικές συνθήκες που εισέρχονται έξω από το σώμα.

 
3    Μπορεί να βελτιώσει την καρδιακή υγεία και να αντισταθμίσει τις επιδράσεις των φαρμάκων στατίνης

Παρόλο που οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι χρειάζονται ακόμα καλά ελεγμένες κλινικές δοκιμές για να 
αποδείξουν τις επιδράσεις τους, το CoQ10 έχει ισχυρό δυναμικό πρόληψης και θεραπείας των καρδιακών παθήσεων, 
βελτιώνοντας την κυτταρική βιοενέργεια, λειτουργώντας ως αντιοξειδωτικό και ενισχύοντας τις ικανότητες 
δέσμευσης ελεύθερων ριζών. Σε μια μελέτη (2015) που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Bioscience που αναφέρθηκε 
προηγουμένως ανέφερε ότι οι ανεπάρκειες CoQ10 οφείλονται σε αυτοσωματικές υπολειπόμενες μεταλλάξεις, 
μιτοχονδριακές ασθένειες, οξειδωτικό στρες σχετιζόμενο με τη γήρανση και τις διεργασίες καρκινογένεσης καθώς 
και δευτερογενή επίδραση της θεραπείας με στατίνες.

4    Ελαφρύνει τα αποτελέσματα της γήρανσης

Η σύνθεση του μιτοχονδριακού ATP είναι μια σημαντική λειτουργία για τη διατήρηση ενός γρήγορου μεταβολισμού, 
δύναμης των μυών, στερεών οστών, υγιούς δέρματος και ιστού. Τα επίπεδα ιστών του συνενζύμου Q10 έχουν 
αναφερθεί ότι μειώνονται με την ηλικία και πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην πτώση του ενεργειακού μεταβολισμού 
και του εκφυλισμού οργάνων, όπως το ήπαρ, καρδιά και σκελετικών μυών. 



5    Βοηθά στην διατήρηση βέλτιστων επιπέδων pH

Μέσα στα κύτταρα, το συνένζυμο Q10 συμβάλλει στη μεταφορά των πρωτεϊνών στις μεμβράνες και διαχωρίζει 
ορισμένα πεπτικά ένζυμα από το υπόλοιπο κύτταρο, με αποτέλεσμα την διατήρηση του βέλτιστου ρΗ. Πιστεύεται ότι οι 
ασθένειες αναπτύσσονται ευκολότερα σε περιβάλλοντα που δεν έχουν τα κατάλληλα επίπεδα ρΗ, ειδικά εκείνα που 
δεν είναι υπερβολικά όξινα.

6    Προστατεύει τη Γνωστική Υγεία

Σε όσους έχουν γνωστικές διαταραχές, όπως η ασθένεια του Πάρκινσον, το αυξημένο οξειδωτικό στρες σε ένα τμήμα 
του εγκεφάλου που ονομάζεται ουσία nigra θεωρείται ότι συμβάλλει στα συμπτώματα. Το συνένζυμο Q10 έχει 
αποδειχθεί ότι αντισταθμίζει στη μείωση της δραστηριότητας των αλυσίδων μεταφοράς μιτοχονδρίων ηλεκτρονίων 
που επηρεάζουν τους νευρικούς διαύλους και τη λειτουργία του εγκεφάλου και οι μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με 
νοητικές διαταραχές τείνουν να έχουν μειωμένα επίπεδα CoQ10 στο αίμα τους.

Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τις επιδράσεις του CoQ10 σε άτομα με νόσο Πάρκινσον. Μια τυχαιοποιημένη, 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη που αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα 300, 600 ή 1200 mg ημερησίως σε 
80 άτομα με πρώιμο νόσο Πάρκινσον, τα αποτελέσματα παίρνοντας το συμπλήρωμα συσχετίστηκαν με βραδύτερη 
επιδείνωση των γνωστικών λειτουργιών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι περίπου 360 
χιλιοστόγραμμα ημερησίως για τέσσερις εβδομάδες, τα άτομα επωφελήθηκαν με νόσο του Πάρκινσον.
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∆οσολογία συμπληρώματος CoQ10:

• Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ConsumerLab.com, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 
 50 προϊόντα CoQ10 που δοκιμάστηκαν, το προτεινόμενο ημερήσιο μέγεθος σερβιρίσματος κυμαίνεται από 
 30 mg έως 1.000 mg ημερησίως.
• 200 χιλιοστόγραμμα καθημερινά για θεραπευτικά οφέλη. 
• Όσοι παίρνουν στατίνες ή ζυγίζουν πάνω από 200 κιλά πρέπει να παίρνουν  υψηλότερη δοσολογία.


