
Anti-Aging

Toţi “ŞTIM” sau trăim cu entuziasmul şi ignoranţa că 
ştim care ar putea fi dieta unei vieţi pline de vitalitate 
şi longevitate. Din păcate poluarea alimentelor 
(pesticide, mercur, arsen, bacterii, paraziţi, polistiren), 
calitatea scăzută a apei, poluarea aerului, toate duc spre 
posibilitatea redusă de a avea o alimentaţie sănătoasă, 
chiar dacă respecţi principiile recomandate din punct de 
vedere medical. În acest sens trebuie să ne îndreptăm 
atenţia spre “suplimentele alimentare” care ar putea 
avea un beneficiu inimaginabil asupra menţinerii 
echilibrului în organism. Un supliment care ar putea fi 
de folos este Q 10.

Coenzima Q10 nu este o vitamină care să fie 
produsă regulat de organism, producerea ei scade 
şi cu înaintarea în vârstă, declinul fiind agravat şi de 
consumul de statine. Coenzima Q10 are un impact 
important asupra sistemului cardiovascular şi imunitar.

Rolul şi mecanismul de acţiune

Producţia de energie: coenzima Q10 este 
necesară pentru sinteza de ATP din grăsimi şi 
carbohidraţi în mitocondrie.

Antioxidant: coenzima Q10 este următoarea după 
vitamina E, principalul antioxidant în toate membranele 
celulare şi lipoproteine. Coenzima Q10 regenerează 
potenţialul antioxidant al vitaminei E.

Menţine ph-ul acid în lizozomi, necesar digestiei 
lizozomiale.

Deficit de coenzima Q10:
consum de statine în hipercolesterolemie•	

înaintarea în vârstă•	
boli cronice: diabet, cancer, cardiopatii.•	

Simptome şi semne specifice deficitului 
conzimei Q10

sângerarea şi inflamarea gingivală•	
dureri de piept•	
palpitaţii•	
scăderea forţei fizice•	
oboseala musculară, dureri musculare după efort•	
slăbiciune musculară la braţ şi coapse•	

Simptome şi semne nespecifice deficitului 
conzimei Q10

oboseala permanentă•	
intoleranţe la efort•	
refacerea lentă după efort fizic•	
sensibilitatea excesivă la lumină•	
umflături perioculare•	

Consecinţe pe termen lung al deficitului de 
coenzima Q10

creşte posibilitatea apariţiei cancerului, mai ales al •	
celui mamar.
boli neurodegenerative: B.Parkinson, Coreea •	
Hantington, Ataxia Friedreich
hiperglicemie•	

Valori normale : 0.6-1.2 mg/l

Tratament cu Q10 în deficienţe: 50 – 200 mg / 
zi  pentru patru-opt luni

Surse sănătoase de hrană : carnea de vacă, 
sardine, spanac, soia.
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