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wydolność mózgu . . . .

5

4.2

Wpływ Q10 Revolution+ na koncentracje˛ i prace˛ mózgu . . . . . . . . . . . . .

7

4.3

Dlaczego NADH? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

5 Q10 Revolution+ i badania kliniczne

10

5.1

Badania EEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5.2

Testy koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

5.3

Badania in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

6 Podsumowanie

12

1

1 Q10 – Informacje wstępne
1.1 Q10 – źródło energii każdej komórki, także przy odchudzaniu
Koenzym Q10 to naturalna substancja witamino-podobna, odgrywajaca
˛ kluczowa˛ role˛ w
produkcji energii komórkowej. Jest także znany pod nazwa˛ Ubichinol, z uwagi na swoja˛
strukture˛ chemiczna,
˛ która jest podobna do chinonów i jest wszechobecna we wszystkich
komórkach. Koenzym Q10 stanowi paliwo dla mitochondriów, w każdej komórce można
znaleźć aż do 1 500 czasteczek
˛
tej substancji.

1.2 Sposób działania Q10 w komórkach
Główna˛ funkcja˛ Q10 w naszym ciele jest dostarczanie komórkom energii. Dlatego jest on
krytycznym komponentem funkcjonowania mitochondriów i jest wykrywany we wszystkich
komórkach ludzkiego ciała [1]. Podczas gdy mitochondria moga˛ być uważane za źródło
energii w komórkach, energia biologiczna wytwarzana jest z adenozynotrójfosforanów (ATP;
1), Q10 stanowi w nich niezbedne
˛
paliwo do jej wytwarzania. Jest także efektywnym antyoksydantem, chroni komórki i tkanki przed agresywnym wpływem wolnych rodników
tlenowych [1, 2]. Jednak jeśli chodzi o funkcjonowanie komórek, jego kluczowa rola polega na
transporcie elektronów w łańcuchu oddechowym. Poprzez fosforylacje˛ oksydacyjna˛ możliwe
jest uzyskanie energii z substancji takich jak w˛eglowodany, tłuszcze, czy białka. Wyprodukowana w ten sposób energia jest wykorzystywana w formie ATP i służy to utrzymania
komórkowej maszynerii wszystkich procesów biochemicznych. Q10 jest niezbednym
˛
czynnikiem w kontekscie transportu elektronów w Oksydoreduktazach I, II i III [3]. Poprzez reakcje
redoks Q10 transportuje elektrony z Kompleksu I (Dehydrogenaza NADH), Kompleksu II
(Dehydrogenaza bursztynianowa) na Kompleks III (Oksydoreduktaza koenzym Q – cytochrom
c). W szczególności proces transferu elektronów wytwarza niezbedne
˛
do życia ATP, dlatego
też Q10 może być uważany za kluczowy element balansu energetycznego komórki.

1.3 Zapotrzebowanie na uniwersalną substancję energetyczną Q10
Dzisiejsza zachodnia żywność zawiera przecietnie
˛
około 5 mg Q10, co stanowi bardzo niewielki
procent niezbednego
˛
dziennego zapotrzebowania na te˛ substancje˛ [4]. I chociaż osoby młode
najcześciej
˛
nie potrzebuja˛ suplementacji, ponieważ potrafia˛ wytworzyć niezbedn
˛ a˛ ilość Q10,
wraz z wiekiem znaczaco
˛ zwieksza
˛
sie˛ zapotrzebowanie. Szczególnie u osób starszych,
produkcja koenzymu Q10 przez organizm jest niewystarczajaca
˛ [5].

1.4 Różnice wartości biologicznych spotykanych na rynku suplementów z
koenzymem Q10
Wiekszość
˛
spotykanych na rynku suplementów diety z koenzymem Q10 bazuje na sproszkowanym Q10, w formie tabletek, albo żelowych kapsułek, które zawieraja˛ jego oleista˛ zawiesine.
˛
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Rysunek 1: Znaczenie koenzymu Q10 (CoQ20) i NAD+ (Q1) dla produkcji ATP (adenozynotrójfosforanów), uniwersalnego paliwa w mitochondriach z uprzednio zużytego ADP (adenozynodwufosforanów), dzieki
˛ czemu poszczególne komórki moga˛ spełniać swoje zadania (praca nerek, oczyszczanie
watroby,
˛
układ kra˛żenia, itp). Uwaga, karnityna i składniki odżywcze takie jak kwasy tłuszczowe,
oraz elektrolity (szczególnie magnez) sa˛ kluczowe do tego procesu.
Tablica 1: Typowe profile rozpuszczalności w wodzie preparatów z koenzymem Q10. [13]

Forma Q10
Tłoczone tabletki
Twarde kapsułki (wypełnione proszkiem)
Kapsułki żelowe (zawiesina oleista)
Pastylki do ssania

Rozpuszczalność w wodzie [%]
0–3
0–3
0–3
0–5

Jednakże, z uwagi na to, że czyste Q10 jest nierozpuszczalne w wodze, a w tłuszczach, suplementy wytwarzane na bazie proszku maja˛ relatywnie niska˛ rozpuszczalność w środowisku
wodnym. Ponieważ środowisko wodne dominuje w układzie trawiennym, biodostepność
˛
takiego koenzymu jest stosunkowo niewielka [6, 7, 8]. Jedna˛ z metod na popraw˛e wchłanialności
jest stosowanie emulgatorów, wielokrotnie zwiekszaj
˛
acych
˛
rozpuszczalność i biodostepność
˛
koenzymu Q10. W tym celu wykorzystuje sie˛ miedzy
˛
innymi estry glicerolu z drzew iglastych
(E445), gume˛ arabska,
˛ (t.j. żywice˛ akacji), lub solubilizatory poloksamerowe. Z pomoca˛ tych
substancji możliwym stało sie˛ przetransportowanie przez membrany biologiczne (takie jak
nabłonki jelit) substancji w przeciwnym wypadku nierozpuszczalnych w wodzie skutkujac
˛
znacznym zwiekszeniem
˛
biodostepności
˛
(patrz tabela). Jednakże, w przypadku niektórych
emulgatorów, stosowanie ich szczególnie w wiekszych
˛
dawkach w suplementach diety zostało
zabronione w UE. Istnieja˛ na przykład szeroko stosowane w farmacji polisorbaty, używane
jako emulgatory, solubilizatory i środki żelujace
˛ w formie poloksamerów® które sa˛ w stanie
w izolowanych komórkach ludzkich i zwierzecych
˛
doprowadzić do toksycznej reakcji mitochondriów połaczonej
˛
z rozpadem błony komórkowej skutkujac
˛ zaprogramowana˛ śmiercia˛
(apoptoza)
˛ komórek [9, 10, 11].
Kolejnym rozwiazaniem
˛
problemu rozpuszczalności Q10 jest nanodyspersja. Z uwagi na
mały rozmiar czasteczek
˛
Q10, jest on w stanie spenetrować ciasne przestrzenie nabłonka błony
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śluzowej uzyskujac
˛ prawie 100% wchłanialność, patrz 1. Jednakże, nanoczasteczki
˛
(o średnicy
300 nm i mniejszej) badane w laboratorium maja˛ właściwości fizyko-chemiczne zupełnie inne
od substancji wyjściowej. Co wiecej,
˛
w testach fibroblastów płucnych wykazano ich cytotoksyczne reakcje, wpływ na hamowanie wzrostu i wywoływanie apoptozy. Wydaje sie˛ wiec,
˛ że
poda˛żanie ścieżka˛ nanotechnologii nie jest zbyt korzystne. Firma Nissin Pharma wprowadziła
na rynek PureSorb Q10™, pomimo iż bezpieczeństwo zdrowotne koenzymu wyprodukowanego w nanotechnologii może stać pod znakiem zapytania. Niestety nanoprodukty zaczynaja˛
pojawiać sie˛ w całej naszej żywności, zaczynajac
˛ od piwa, witamin i kończac
˛ na jedzeniu dla
niemowlat,
˛ pomimo braku zapewnienia dostatecznych badań dotyczacych
˛
ich bezpieczeństwa
[12]. FDA nie wymaga dowodów potwierdzajacych
˛
brak szkodliwości takich substancji. Do tej
pory nie ma opublikowanych badań na temat wpływu nanoczasteczek
˛
na ludzkie zdrowie i
środowisko. Jednakże, zwiekszenie
˛
reaktywności chemicznej i bioaktywności nanoczasteczek
˛
w porównaniu z ich normalnymi odmianami jest dobrze udokumentowane [12]. Dlatego ich
stosowanie wymaga rozpoczecia
˛
stosowania zupełnie innych mechanizmów i form terapii.
Czy chcemy ryzykować?

2 Q10 Revolution+ – Nowa metoda na koenzym Q10
Z uwagi na znane problemy zwiazane
˛
ze stosowaniem nanotechnologii czy użyciem wielu
emulgatorów w szwajcarskich laboratoriach LoLaFe opracowano zupełnie inna˛ metode˛ na
zwiekszenie
˛
wchłanialności koenzymu i umożliwienie mu penetracji przez błony w układzie pokarmowym i śluzówce jamy ustnej. Zastosowana technologia polega na uzyskaniu
koenzymu Q10 w formie hydrofilowych czasteczek
˛
i ich dyspersji w roztworze przy wykorzystaniu witaminy E. Dzieki
˛ temu możliwa stała sie˛ jego reabsorpcja w jamie ustnej i jelitach.
Najwyższe ste˛ żenie w plazmie krwi obserwowane jest 45 minut po zażyciu.
Q10 Revolution+ składa sie przede wszystkim z czterech naturalnych składników:
• witaminy E,
• oleju z wiesiołka,
• ubichinonu Q10
• NADH.
Nie ma dodatków i emulgatorów majacych
˛
polepszać rozpuszczalność. Jednakże, z uwagi
na opracowana˛ formułe˛ koenzym Q10 jest rozpuszczalny w wodzie i zdolny do pokonania
bariery błony śluzowej żoładka.
˛
Działanie to udowodniliśmy, w przeciwieństwie do wielu
innych producentów suplementów diety z koenzymem Q10 nie tylko w badaniach in vitro,
ale także klinicznie. W przeprowadzonym badaniu aplikowano Q10 Revolution+ pacjentom z
chorobami serca. Zaczynajac
˛ od średniej wartości w plazmie krwi <1.4 mg/l po godzinie od
zażycia notowano wzrost do poziomów >1.7 mg/l (rysunek2). Wykazuje wzrost aż do 30%
poziomu koenzymu Q10 w plazmie.
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Rysunek 2: Ste˛ żenia plazmatyczne Q10 (mg/l) u pacjentów z chorobami serca (n= 10; średnia ±odchylenie st.) przed i po zażyciu doustnym jednej dawki Q10 Revolution+. Za Freye et
al 2011 (wyniki niepublikowane)

3 Koenzym Q10 a choroby przewlekłe
W przypadku wielu chorób wykazano w szczególności znaczny spadek ilości dostepnego
˛
koenzymu Q10. Sytuacje˛ te˛ ilustruje nastepuj
˛ aca
˛ tabela, zawierajaca
˛ wykaz chorób chronicznych
wraz z wystepuj
˛
acymi
˛
ste˛ żeniami koenzymu. Wykazuje to, że w przypadku wielu chorób
chronicznych ilość koenzymu Q10 dostepnego
˛
dla komórek jest niedostateczna. Można wiec
˛
wysnuć wniosek, że w celu zwiekszenia
˛
siły leczenia i z uwagi na brak dostatecznej ilości Q10
w żywności suplementacja jest wskazana.

4 Braki energii w mózgu - zmęczenie, utrata koncentracji, wczesne
wyczerpanie
4.1 Innowacyjny produkt energetyczny z Q10 zwiększa wydolność mózgu
W dzisiejszym rozpedzonym
˛
świecie ciagła
˛
pogoń za wydajnościa˛ stała sie˛ podstawa˛ funkcjonowania. Pomóc nam w tym maja˛ liczne substancje, od kawy, energy drinków zaczynajac,
˛ a
na stymulantach pochodnych amfetaminy (n.p. Ritalin®) kończac.
˛ Wszystkie one skupiaja˛ sie˛
jednak na symptomie, a nie na przyczynach problemu. Znacznie łatwiej bowiem maskować
problem przywiazuj
˛ ac
˛ jednocześnie pacjenta do terapii i czyniac
˛ z niego stałego klienta danego specyfiku. Rozwiazanie
˛
tego problemu jest jednak znacznie łatwiejsze! Koenzym Q10
jest obecny w komórkowych procesach biochemicznych stymulujac
˛ produkcje˛ uniwersalnej
substancji energetycznej – ATP – we wszystkich komórkach. Tak jak silnik samochodowy
komórki potrzebuja˛ ciagłego
˛
dopływu paliwa, a w przypadku niedoborów zaczynaja˛ zwalniać by wreszcie wyłaczyć
˛
sie˛ całkowicie. I tak jak silnik potrzebuje benzyny, tak wszystkie
komórki potrzebuja˛ uniwersalnej substancji ATP, która jest produkowana w mitochondriach z
pomoca˛ koenzymu Q10. Jego niedobory, moga˛ objawiać sie˛ na przykład, poprzez wolniejsze
skurcze mieśni,
˛
z konsekwencja˛ wczesnego wycieńczenia lub wypalenia komórek nerwowych
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Tablica 2: Porównanie ilości dostepnego
˛
Q10 w plazmie osób przewlekle chorych do osób zdrowych.
Wyraźnie niższe ste˛ żenia koenzymu Q10 u osób chorych.
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Rysunek 3: Z pomoca˛ „Unified Parkinson’s disease Rating Scaling” zademonstrowano popraw˛e
symptomów po stosowaniu Q10. Badanie obejmuje m.in: komunikacje˛ werbalna,
˛ mimike˛ twarzy,
akcje, trzesienie
˛
sie˛ rak,
˛ władność nóg, ramion, szyi, zreczność,
˛
ruchy dłoni, motoryczność nóg,
wstawanie z krzesła, jak i również proste badanie pamieci.
˛ Za [15]

skutkujacym
˛
„wolnym myśleniem,” szybkim meczeniem
˛
sie,
˛ problemami z koncentracja˛ czy
zapominalstwem. Chociaż Q10 jest produkowane w naszym ciele – wymaga do tego m.in.
witaminy B6 i wielu genów. Q10 może być także znalezione w miesie,
˛
oleistych rybach
(makrela, sardynki), brokułach, sałacie, migdałach czy soi. Jednakże, w okresach wiekszego
˛
zapotrzebowania, synteza Q10 nie może być zwiekszona
˛
i w celu jej skompensowania wymagana jest zwiekszona
˛
podaż w postaci suplementacji. Synteza własna wyraźnie maleje z
wiekiem, skutkujac
˛ powiekszaniem
˛
sie˛ niedoborów mogacych
˛
nawet wywoływać stany chorobowe. W kontekście tym warto wspomnieć o silnym działaniu terapeutycznym wykazanym
w przypadku choroby Parkinsona [14], patrz rysunek 3. W porównaniu do grupy kontrolnej,
suplementacja koenzymu Q10 wykazała popraw˛e symptomów aż do 48% (!), bez stosowania
żadnych leków.

4.2 Wpływ Q10 Revolution+ na koncentrację i pracę mózgu
Dlaczego było tak ważnym wprowadzić nowy produkt z koenzymem Q10 na rynek w obliczu
tak wielkiej konkurencji i stosowania podobnych składników? Nasza formuła opiera sie˛ na
wzajemnym wsparciu poszczególnych elementów, so skutkuje wieksz
˛
a˛ biodostepności
˛
a˛ i
optymalizacja˛ wykorzystywania energii przez komórki [6]. Dodanie niezbednych
˛
witamin,
w kombinacji z NADH i specjalnym cukrem: stewia˛ stanowia˛ o jej unikalności. Wszystkie
pozostałe substancje aktywne w formule Q10 Revolution+ stosowane w celu optymalizacji
energii sa˛ pochodzenia naturalnego. Nie ma (!) kofeiny, chemicznych barwników i/lub
wzmacniaczy smaku.

4.3 Dlaczego NADH?
NADH, cudowny koenzym, zwany także Q1. Jego pełna, trudna do wymówienia nazwa to:
Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy i znajduje sie˛ we wszystkich komórkach naszego ciała.
Nie tylko na podstawie przeświadczenia naukowców, ale udowodnionych badań wykazano,
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że degeneracyjnym procesom w mózgu (degradacji mózgowej) towarzyszy niedobór NADH.
Wynika to z faktu, że wszystkie komórki potrzebuja˛ NADH, by tworzyć energie,
˛ w szczególności natomiast jej produkcja przez komórki mózgowe jest niezbedna
˛
do optymalnego
funkcjonowana i obniża sie˛ wraz z wiekiem. NADH stymuluje również produkcje˛ tak zwanych hormonów szcześcia:
˛
dopaminy and noradrenaliny, które maja˛ bezpośredni wpływ na
centralny układ nerwowy. W szczególności wykazano niski poziom dopaminy w przypadku
chorób degeneracyjnych centralnego układu nerwowego.
Udowodniono również wpływ suplementacji NADH na pacjentów z choroba˛ Alzheimera.
Regularne zażywanie NADH doprowadziło wszystkich uczestników badania do znacznej
poprawy ich symptomów. W szczególności badania przeprowadzone przez austriackiego
lekarza Dr. Georg Bikmayera niepodważalnie dokumentuja˛ zbawienny wpływ NADH na pacjentów z choroba˛ Parkinsona. Badanie przeprowadzone 1993 r. na 885 pacjentach cierpiacych
˛
na symptomy choroby Parkinsona. Stan 80% z nich sie˛ poprawił, w przypadku 20% poprawa
była znaczaca.
˛
Warto zanotować, że we wszystkich przypadkach wiek i wczesne rozpoczecie
˛
terapii NADH miały fundamentalne znaczenie.
Działanie energetyczne NADH znaczaco
˛ różni sie˛ od stosowania środków stymulujacych.
˛
Z uwagi na praktycznie natychmiastowa produkcje˛ energii w mitochondriach, w przeciagu
˛
bardzo krótkiego czasu można zauważyć wyraźny przypływ energii. Nie wystepuje
˛
przy
tym nadmierna stymulacja, znana wszystkim w przypadku stosowania kofeiny, czy licznych
energy drinków (Red Bull) Zamiast tego organizm działa pod wpływem NADH około 8
godzin, w tak zwanej "fazie czuwania", z natychmiastowym dostepem
˛
do energii w razie
potrzeby.
Działanie to wykazano w szczególności podczas tak zwanego zespołu chronicznego zmecze˛
nia. Obszary zastosowania NADH (Q1) w połaczeniu
˛
z Q10 sa˛ wiec
˛ w szczególności zwiazane
˛
z potrzeba˛ szybkiego dostepu
˛
do energii jak i trwałego zwiekszenia
˛
jej zasobów:
1. Deficyty neurologiczne i chorzy w rekonwalescencji.
2. U chorych na fibromialgie˛ i pacjentów z zespołem stresu pourazowego.
3. Dla poprawy stanu zdrowia psychicznego, zmniejszenia niepokoju.
4. Gdy potrzeba zwiekszenia
˛
aktywności mózgu, np podczas wzmożonej aktywności
intelektualnej.
5. Podczas stresu emocjonalnego, gdy szybka poprawa i stabilizacja stanu sa˛ wymagane.
6. W leczeniu stanów depresyjnych.
7. We wzmożonej aktywności fizycznej i sportowej.
8. Dla osób wyczerpanych fizycznie i psychicznie, chcacych
˛
uzyskać szybka˛ popraw˛e.
Witamina D3, zwana witamina˛ Słońca (ponieważ promienie UVB stymuluja˛ jej synteze˛ w
skórze), to witamina uniwersalna, stymulujaca
˛ układ immunologiczny, o działaniu przeciwno-
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wotworowym i ochronnym na układ kra˛żenia i serce (minimalny poziom we krwi wynoszacy
˛
50 ng/ml 20-Hydroksy-Witaminy D) w połaczeniu
˛
z witamina˛ K1.
Zapomniana i niemodna w medycynie witamina K odgrywa kluczowa˛ role˛ w koagulacji krwi, poprzez umożliwienie wytwarzania skrzepliwych białek w watrobie.
˛
Ale to nie
wszystko! Jako witamina (a wiec
˛ substancja której nie potrafimy sami wyprodukować w
naszym ciele) ma także inne, ważne zadania do spełnienia: obecna we wszystkich warzywach
zielonych, (dzienna dawka 150 µg), cześciowo
˛
również w serze, żółtkach jaj jak i w kapuście
kiszonej, kefirze, fermentowanej soi i gesiej
˛
watróbce,
˛
jest konwertowana za pomoca˛ pożytecznych bakterii w naszym układzie trawiennym do formy K2. Dopiero po tej transformacji jest
ona wykorzystywana do współpracy z witaminami D3 i A. Tylko dzieki
˛ synergetycznemu
działaniu witaminy K jesteśmy w stanie wykorzystać dobroczynny potencjał płynacy
˛ z witaminy D3 i ostatecznie znaczaco
˛ obniżyć ryzyko chorób takich jak osteoporoza. [16]. Wpływ
witaminy K na metabolizm i wykorzystanie wapnia w organizmie jest nie do przecenienia.
Właściwa gospodarka wapniem i uniemożliwienie odkładania go w tkankach sprawiaja,
˛ że
sa˛ one bardziej elastyczne i wytrzymałe. Skutkuje to silnym działaniem przeciwzapalnym
i znaczacym
˛
obniżeniem aż o 57% ryzyka zachorowania na raka i choroby układu kra˛żenia
[17].
Q10, wspomniane wcześniej źródło energii dla elektrowni w naszych ciałach (mitochondriów) jest stosowane z maksymalna˛ dawka˛ 420 mg. Z uwagi na obserwowany deficyt tej
substancji u wiekszości
˛
ludzi o ponad 25%, obserwuje sie˛ zmiany morfologiczne w mitochondriach wraz z zaburzeniami w produkcji ATP i spowolnieniem i pogorszeniem funkcjonowania
organizmu [18]. Q10 ściśle mówiac,
˛ nie jest pełnoprawnym enzymem, ale jako substancja
witamino-podobna łaczy
˛
sie˛ z niektórymi czasteczkami
˛
białkowymi do enzymów. Q10 jest
cie˛ żko przyswajalny z pożywienia, łatwo ulega zniszczeniu podczas obróbki i konserwacji
żywności. Jest podstawa˛ transportu elektronów podczas oddychania tlenowego w mitochondriach wszystkich komórek, bez niego nie byłoby ATP. Oprócz tego silnie zwalcza wolne
rodniki. Dzieki
˛ temu chroni komórki przez zniszczeniem poprzez neutralizowanie wolnych
rodników tlenowych. Zapotrzebowanie na koenzym Q10 może być pokryte zbilansowana˛
i zdrowa˛ dieta.
˛ Do produktów z wysoka˛ jego zawartościa˛ należa˛ miedzy
˛
innymi: kukurydza, ziarna soi, orzechy, mieso
˛ (drób, wieprzowina, wołowina), ryby (sardynki, makrela),
szpinak, brokuły, olej sezamowy, sojowy. Jednakże, z uwagi na to, że sposób odżywiania
sie˛ wiekszości
˛
ludzi jest daleki od optymalnego (fast food, żywność przetworzona), Q10
powinien być suplementowany, szczególnie w przypadku zwiekszonego
˛
stresu fizycznego u
pacjentów po zawałach lub z problemami serca. Jest rekomendowany w szczególności jako
prewencja przeciwko degeneracyjnym chorobom serca wystepuj
˛ acym
˛
czesto
˛
u ludzi w średnim wieku. Deficyty Q10 wystepuj
˛ a˛ głównie u kobiet cie˛ żarnych i karmiacych,
˛
noworodków,
osób starszych, jak i ze wzmożonym obcia˛żeniem fizycznym (sportowcy, atleci) czy weganie.
Również pacjenci bed
˛ acy
˛ w trakcie długotrwałej terapii maja˛ zwiekszone
˛
zapotrzebowanie,
jako iż wiele chorób charakteryzuje sie˛ niskimi poziomami koenzymu Q10 w organizmie
(patrz tabela 2). Suplementacja˛ powinny być także objete
˛ osoby narażone na zwiekszon
˛
a˛
agresje˛ wolnych rodników (palacze, osoby cierpiace
˛ na niedobory witamin, źle odżywiajace
˛
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sie),
˛ seniorzy w domach opieki oraz ludzie z wysokim poziomem cholesterolu i bioracy
˛ leki
statynowe. W szczególności ta ostatnia grupa jest narażona na duże niedobory koenzymu
Q10, jako iż leki statynowe uniemożliwiaja˛ prawidłowa˛ synteze˛ własna˛ w organizmie [19]. W
przypadku niedoborów koenzymu Q10 działanie najbardziej kluczowych organów ludzkiego
ciała (mózgu, serca) jest upośledzone, a jego zdobycie w pożywieniu jest bardzo trudne.
Dlatego też szybkie reagowanie na braki i stosowna suplementacja maja˛ tak duze znaczenie.
Wszystkie przeprowadzone do tej pory badania wskazuja,
˛ że nawet długotrwała, wieloletnia
suplementacja w dużych ilościach koenzymem Q10 nie powoduje skutków ubocznych.
Witamina E to silny antyoksydant i ochrona przed wolnymi rodnikami [1, 20].
Dodanie oleju z wiesiołka umożliwia absorpcje˛ w przeciwnym wypadku nierozpuszczalnego w wodzie Q10. Nasza unikalna formuła, niespotykana w innych, czesto
˛
renomowanych
suplementach diety z koenzymem Q10, znaczaco
˛ zwieksza
˛
jego biodostepność
˛
i efekt działania. Olej z wiesiołka zawiera ponad 80% nienasyconych kwasów tłuszczowych, spośród
których około 65–80% stanowi kwas linolenowy, a 8–15% Gamma-Linolenowy. Kwas gammalinolenowy stanowi jeden z najbardziej potrzebnych kwasów tłuszczowych, oprócz wielu
innych funkcji jest odpowiedzialny za regulowanie nawilżenia i elastyczności skóry. Ma także
pozytywny efekt na balans hormonalny w tkankach i gojenie sie˛ ran. Czymś co stanowi
jednak o jego wyjatkowości
˛
sa˛ jego właściwości przeciwzapalne i wzmacnianie układu odpornościowego [21]. Kwasy tłuszczowe zawarte w oleju z wiesiołka redukuja˛ także podatność na
arteroskleroze˛ i tromboze.
˛
Witaminy kompleksu B, w szczególności B12, optymalizuja˛ wykorzystywanie tłuszczów,
Q10 i aminokwasów w syntezie ATP. Witaminy B1, B2, B6 i B12 w szczególności przejawiaja˛
silne właściwości antyoksydacyjne [22, 23].

5 Q10 Revolution+ i badania kliniczne
5.1 Badania EEG
Czy optymalizacja procesów energetycznych przez Q10 Revolution+ to tylko teoria, czy też
można ja˛ doświadczalnie potwierdzić? Szczegółowo zbadaliśmy to zagadnienie na grupie
zdrowych i dorosłych ochotników przy wykorzystaniu EEG. Po zażyciu Q10 Revolution+
zaobserwowano znaczacy
˛ wzrost aktywności tak zwanych szybkich fal mózgowych (rysunek
4). Dowodzi to zwiekszenia
˛
zasobów energetycznych w mózgu, jego lepsza˛ prace˛ i funkcjonowanie. Efekt ten wskazuje na widoczna˛ duża˛ biodostepność
˛
i popraw˛e w zasobach
energetycznych zwiazanych
˛
z synteza˛ ATP, substancji szczególnie potrzebnej komórkom
nerwowym do prawidłowego funkcjonowania. Udowodniono, że nawet długi czas po zażyciu
zdolność do skupienia, koncentracji i pracy umysłowej jest zwielokrotniona (rysunek 4).
Wyniki badań klinicznych przeprowadzone na zdrowych ochotnikach wykazały znaczacy
˛
wzrost aktywności komórek nerwowych w encefalogramie. Analiza wyników wskazuje
wyraźny wzrost dynamiki fal mózgowych godzine˛ po zażyciu Q10 Revolution+ w porównaniu
do grupy kontrolnej.
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(a) Przed zażyciem

(b) Po zażyciu

Rysunek 4: Porównanie pracy mózgu na grupie 30 osób przed i po zażyciu Q10 Revolution+. Zwiek˛
szona wydajność pracy po zażyciu roztworu z Q10 (µV 2) w paśmie szybkim alfa (7-13 Hz) i beta
(13-30 Hz) encefalogramu wskazujace
˛ na wieksz
˛ a˛ aktywność neuronów. Tryb frontowo-ciemieniowy
na podstawie okresu 60s; kontrolowany komputerowo: analizator spektralny Lifescan™ EEG-Power
(Fa. Diatek, San Diego, USA). Za Freye i inni 2012 (wyniki niepublikowane).

5.2 Testy koncentracji
Przeprowadzone na grupie zdrowych ochotników testy wykazały znaczny wpływ Q10 Revolution+ na popraw˛e koncentracji. Test uwagi i koncentracji D2 bada zdolność do selektywnej
analizy i wykonywania czynności w warunkach izolacji przed bodźcami zewnetrznymi
˛
[24].
To technika niewerbalna dostarczajaca
˛ kilku wskaźników uwagi, które dotycza˛ szybkości
spostrzegania, ilości błedów
˛
oraz ogólnej zdolności spostrzegania (skorygowany wskaźnik
szybkości uwzgledniaj
˛
acy
˛ liczbe˛ błedów)
˛
i koncentracji. Wyzwanie w teście opiera sie˛ na presji
czasu i powtarzalności zadań. W zależności od arkusza testu, zawiera on 14 linii tekstu z 47
znakami. Znaki składaja˛ sie˛ z podstawowych liter: „d” i „p” oraz ich wariantów powstałych
poprzez podkreślenie jedna˛ do czterech poziomych kresek. Zadanie polega na wykreśleniu
liter „d” z dwoma podkreśleniami. Znaki te sa˛ rozrzucone w tekście pomiedzy
˛
innymi literami
d i p zawierajacymi
˛
mniejsza˛ lub wieksz
˛
a˛ ilość podkreśleń. Każda linia zawiera 21 lub 22
znaków do wykreślenia w nieregularnej sekwencji. Każda z 14 lini może być traktowana jako
swoisty mini-test, umożliwiajacy
˛ obserwowanie spostrzegawczości. Procedura uwzglednia
˛
ilość wyznaczonych znaków oraz ich jakość (ilość popełnionych błedów).
˛
Wyniki badania
porównano do grupy kontrolnej, ze średnim błedem
˛
wynoszacym
˛
30%. Godzine˛ po zażyciu
Q10 Revolution+ zanotowano wyraźna˛ popraw˛e, skutkujac
˛ a˛ obniżeniem ilości popełnianych
błedów
˛
przez uczestników badania do wartości średniej 3%. (rysunek 5) Szczególnie interesujace
˛ sa˛ wyniki grupy osób, która przed wykonaniem testu wypiła 3 standardowe kubki kawy,
odpowiadajace
˛ średnio 400 mg kofeiny. Pomimo poprawy szybkości wykonanego zadania
grupa ta charakteryzowała sie˛ najwiekszym
˛
średnim błedem,
˛
wynoszacym
˛
60%. Wyraźnie
wskazuje to na to, że poprawa wydajności pracy w przypadku kawy odbyła sie˛ kosztem jej
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Rysunek 5: Porównanie ilości popełnianych błedów
˛
w teście koncentracji i uwagi d2 przed i po zażyciu
Q10 Revolution+. W celu uwypuklenia danych, 10 osób po zażyciu kafeiny jest przedstawione na
wykresie jako jedna linia z wartościa˛ średnia.
˛ Za Freye i inni 2012 (wyniki niepublikowane)

jakości. Co ważne, nawet w tej grupie badanych osób zażycie Q10 Revolution+ przyczyniło
sie˛ do poprawy wyników w kolejnych iteracjach.
Kombinacja NADH/Q10 indukuje aktywacje˛ wyższych funkcji kognitywnych takich jak
pamieć
˛ i funkcje wykonawcze. Rezultatem jest skoncentrowana, selektywna uwaga połaczona
˛
z umiejetności
˛
a˛ reagowania na stosowne bodźce stymulujace
˛ i supresji zakłóceń.

5.3 Badania in vitro
Zwiekszenie
˛
dostepnego
˛
ATP Przeprowadzono badanie wykazujace
˛ zwiekszon
˛
a˛ produkcje˛
ATP na potrzeby energetyczne i zwiekszon
˛
a˛ przeżywalność granulocytów w roztworze Q10
po poddaniu ich wpływowi azydku sodu, silnie trujacej
˛ substancji niszczacej
˛ mitochondria. W
porównaniu do grupy kontrolnej (bez Q10), zdolności regeneracyjne komórek wzrosły o 46%.
Zdolność do przeżycia i regeneracji komórek poddanych wcześniej toksycznemu wpływowi
azydku sodu jest znaczaco
˛ zwiekszona
˛
poprzez suplementacje˛ koenzymu Q10 (rysunek 6).

6 Podsumowanie
Q10 Revolution+ to unikalna formuła na koenzym Q10. Poprzez olej z wiesiołka i witamine˛
E umożliwiono rozpuszczenie koenzymu Q10 w wodzie, optymalizujac
˛ tym samym jego
wchłanialność. Zarówno Q10 jak i NADH zawarte w preparcie to substancje niezbedne
˛
do
funkcjonowania ciała, sa˛ odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie komórek, jak i całego
systemu energetycznego organizmu. Stosowanie Q10 Revolution+ daje nie tylko efekt chwilowy, ale poprzez zwiekszenie
˛
dostepnego
˛
koenzymu Q10 i NADH pozwala na uzyskanie
trwałego wzrostu własnego potencjału energetycznego, potwierdzonego w badaniach klinicznych. Zgodnie z fundamentalnym stanem wiedzy obecnej nauki, energia jest wytwarzana
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Rysunek 6: Wyniki badania in vitro demonstrujace
˛ zwiekszon
˛
a˛ przeżywalność granulocytów i zdolności regeneracji mitochondriów w roztworze Q10, przed i po zatruciu azydkiem sodu i po nastepuj
˛ a˛
cym po nim oczyszczeniu. Za Freye, Kirsch, Strobel, 2013 (wyniki niepublikowane).

i utylizowana w komórkach za pomoca˛ ATP. Duża dostepność
˛
koenzymu Q10 i NADH
przeciwdziała niedoborom ATP i umożliwia sprawne funkcjonowanie. Wpływ Q10 Revolution+ na wytwarzania ATP został udowodniony w badaniach koncentracji i encefalogramem.
Lepsza wydajność procesów energetycznych jest zauważalna już 30 minut po zażyciu. Metale
cie˛ żkie, koncerwanty, sztuczne barwniki, pestycydy, herbicydy i inne dodatki do żywności
w naszej diecie uszkadzaja˛ mitochondria, przyczyniajac
˛ sie˛ do zmniejszenia zdolności komórek do wytwarzania kluczowej substancji energetycznej – ATP [25, 26, 27]. Długotrwałe
stosowanie zoptymalizowanej formuły z koenzymem Q10 prowadzi do zwiekszenia
˛
zdolności
regeneracyjnych i witalności.
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