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1 Q10 – Informacje wstępne

1.1 Q10 – źródło energii każdej komórki, także przy odchudzaniu

Koenzym Q10 to naturalna substancja witamino-podobna, odgrywająca kluczową rolę w
produkcji energii komórkowej. Jest także znany pod nazwą Ubichinol, z uwagi na swoją
strukturę chemiczną, 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 cząsteczek tej substancji.

1.2 Sposób działania Q10 w komórkach

Główną funkcją 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 mogą być uważane za źródło
energii w komórkach, energia biologiczna wytwarzana jest z adenozynotrójfosforanów (ATP;
1), Q10 stanowi w nich niezbędne paliwo do jej wytwarzania. Jest także efektywnym an-
tyoksydantem, 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 fosforylację oksydacyjną możliwe
jest uzyskanie energii z substancji takich jak węglowodany, tłuszcze, czy białka. Wyprodu-
kowana w ten sposób energia jest wykorzystywana w formie ATP i służy to utrzymania
komórkowej maszynerii wszystkich procesów biochemicznych. Q10 jest niezbędnym czynni-
kiem 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 niezbędne 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 przeciętnie około 5 mg Q10, co stanowi bardzo niewielki
procent niezbędnego dziennego zapotrzebowania na tę substancję [4]. I chociaż osoby młode
najczęściej nie potrzebują suplementacji, ponieważ potrafią wytworzyć niezbędną ilość Q10,
wraz z wiekiem znacząco zwiększa się zapotrzebowanie. Szczególnie u osób starszych,
produkcja koenzymu Q10 przez organizm jest niewystarczająca [5].

1.4 Różnice wartości biologicznych spotykanych na rynku suplementów z
koenzymem Q10

Większość spotykanych na rynku suplementów diety z koenzymem Q10 bazuje na sproszko-
wanym Q10, w formie tabletek, albo żelowych kapsułek, które zawierają jego oleistą zawiesinę.
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Rysunek 1: Znaczenie koenzymu Q10 (CoQ20) i NAD+ (Q1) dla produkcji ATP (adenozynotrójfosfora-
nów), uniwersalnego paliwa w mitochondriach z uprzednio zużytego ADP (adenozynodwufosfora-
nów), dzięki czemu poszczególne komórki mogą spełniać swoje zadania (praca nerek, oczyszczanie
wątroby, układ krążenia, itp). Uwaga, karnityna i składniki odżywcze takie jak kwasy tłuszczowe,
oraz elektrolity (szczególnie magnez) są kluczowe do tego procesu.

Tablica 1: Typowe profile rozpuszczalności w wodzie preparatów z koenzymem Q10. [13]

Forma Q10 Rozpuszczalność w wodzie [%]
Tłoczone tabletki 0–3

Twarde kapsułki (wypełnione proszkiem) 0–3

Kapsułki żelowe (zawiesina oleista) 0–3

Pastylki do ssania 0–5

Jednakże, z uwagi na to, że czyste Q10 jest nierozpuszczalne w wodze, a w tłuszczach, suple-
menty wytwarzane na bazie proszku mają relatywnie niską rozpuszczalność w środowisku
wodnym. Ponieważ środowisko wodne dominuje w układzie trawiennym, biodostępność ta-
kiego koenzymu jest stosunkowo niewielka [6, 7, 8]. Jedną z metod na poprawę wchłanialności
jest stosowanie emulgatorów, wielokrotnie zwiększających rozpuszczalność i biodostępność
koenzymu Q10. W tym celu wykorzystuje się między innymi estry glicerolu z drzew iglastych
(E445), gumę arabską, (t.j. żywicę akacji), lub solubilizatory poloksamerowe. Z pomocą tych
substancji możliwym stało się przetransportowanie przez membrany biologiczne (takie jak
nabłonki jelit) substancji w przeciwnym wypadku nierozpuszczalnych w wodzie skutkując
znacznym zwiększeniem biodostępności (patrz tabela). Jednakże, w przypadku niektórych
emulgatorów, stosowanie ich szczególnie w większych dawkach w suplementach diety zostało
zabronione w UE. Istnieją na przykład szeroko stosowane w farmacji polisorbaty, używane
jako emulgatory, solubilizatory i środki żelujące w formie poloksamerów® które są w stanie
w izolowanych komórkach ludzkich i zwierzęcych doprowadzić do toksycznej reakcji mito-
chondriów połączonej z rozpadem błony komórkowej skutkując zaprogramowaną śmiercią
(apoptozą) komórek [9, 10, 11].

Kolejnym rozwiązaniem problemu rozpuszczalności Q10 jest nanodyspersja. Z uwagi na
mały rozmiar cząsteczek Q10, jest on w stanie spenetrować ciasne przestrzenie nabłonka błony
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śluzowej uzyskując prawie 100% wchłanialność, patrz 1. Jednakże, nanocząsteczki (o średnicy
300 nm i mniejszej) badane w laboratorium mają właściwości fizyko-chemiczne zupełnie inne
od substancji wyjściowej. Co więcej, w testach fibroblastów płucnych wykazano ich cytotok-
syczne reakcje, wpływ na hamowanie wzrostu i wywoływanie apoptozy. Wydaje się więc, że
podążanie ścieżką nanotechnologii nie jest zbyt korzystne. Firma Nissin Pharma wprowadziła
na rynek PureSorb Q10™, pomimo iż bezpieczeństwo zdrowotne koenzymu wyprodukowa-
nego w nanotechnologii może stać pod znakiem zapytania. Niestety nanoprodukty zaczynają
pojawiać się w całej naszej żywności, zaczynając od piwa, witamin i kończąc na jedzeniu dla
niemowląt, pomimo braku zapewnienia dostatecznych badań dotyczących ich bezpieczeństwa
[12]. FDA nie wymaga dowodów potwierdzających brak szkodliwości takich substancji. Do tej
pory nie ma opublikowanych badań na temat wpływu nanocząsteczek na ludzkie zdrowie i
środowisko. Jednakże, zwiększenie reaktywności chemicznej i bioaktywności nanocząsteczek
w porównaniu z ich normalnymi odmianami jest dobrze udokumentowane [12]. Dlatego ich
stosowanie wymaga rozpoczęcia stosowania zupełnie innych mechanizmów i form terapii.
Czy chcemy ryzykować?

2 Q10 Revolution+ – Nowa metoda na koenzym Q10

Z uwagi na znane problemy związane ze stosowaniem nanotechnologii czy użyciem wielu
emulgatorów w szwajcarskich laboratoriach LoLaFe opracowano zupełnie inną metodę na
zwiększenie wchłanialności koenzymu i umożliwienie mu penetracji przez błony w ukła-
dzie pokarmowym i śluzówce jamy ustnej. Zastosowana technologia polega na uzyskaniu
koenzymu Q10 w formie hydrofilowych cząsteczek i ich dyspersji w roztworze przy wykorzy-
staniu witaminy E. Dzięki temu możliwa stała się jego reabsorpcja w jamie ustnej i jelitach.
Najwyższe stężenie 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 mających polepszać rozpuszczalność. Jednakże, z uwagi
na opracowaną formułę koenzym Q10 jest rozpuszczalny w wodzie i zdolny do pokonania
bariery błony śluzowej żołądka. 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. Zaczynając 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: Stężenia plazmatyczne Q10 (mg/l) u pacjentów z chorobami serca (n= 10; śred-
nia ±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 dostępnego ko-
enzymu Q10. Sytuację tę ilustruje następująca tabela, zawierająca wykaz chorób chronicznych
wraz z występującymi stężeniami koenzymu. Wykazuje to, że w przypadku wielu chorób
chronicznych ilość koenzymu Q10 dostępnego dla komórek jest niedostateczna. Można więc
wysnuć wniosek, że w celu zwiększenia 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 rozpędzonym świecie ciągła pogoń za wydajnością stała się podstawą funkcjo-
nowania. Pomóc nam w tym mają liczne substancje, od kawy, energy drinków zaczynając, a
na stymulantach pochodnych amfetaminy (n.p. Ritalin®) kończąc. Wszystkie one skupiają się
jednak na symptomie, a nie na przyczynach problemu. Znacznie łatwiej bowiem maskować
problem przywiązując jednocześnie pacjenta do terapii i czyniąc z niego stałego klienta da-
nego specyfiku. Rozwiązanie tego problemu jest jednak znacznie łatwiejsze! Koenzym Q10

jest obecny w komórkowych procesach biochemicznych stymulując produkcję uniwersalnej
substancji energetycznej – ATP – we wszystkich komórkach. Tak jak silnik samochodowy
komórki potrzebują ciągłego dopływu paliwa, a w przypadku niedoborów zaczynają zwal-
niać by wreszcie wyłączyć się całkowicie. I tak jak silnik potrzebuje benzyny, tak wszystkie
komórki potrzebują uniwersalnej substancji ATP, która jest produkowana w mitochondriach z
pomocą koenzymu Q10. Jego niedobory, mogą objawiać się na przykład, poprzez wolniejsze
skurcze mięśni, z konsekwencją wczesnego wycieńczenia lub wypalenia komórek nerwowych
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Tablica 2: Porównanie ilości dostępnego Q10 w plazmie osób przewlekle chorych do osób zdrowych.
Wyraźnie niższe stężenia koenzymu Q10 u osób chorych.
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Rysunek 3: Z pomocą „Unified Parkinson’s disease Rating Scaling” zademonstrowano poprawę
symptomów po stosowaniu Q10. Badanie obejmuje m.in: komunikację werbalną, mimikę twarzy,
akcje, trzęsienie się rąk, władność nóg, ramion, szyi, zręczność, ruchy dłoni, motoryczność nóg,
wstawanie z krzesła, jak i również proste badanie pamięci. Za [15]

skutkującym „wolnym myśleniem,” szybkim męczeniem się, problemami z koncentracją 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 mięsie, oleistych rybach
(makrela, sardynki), brokułach, sałacie, migdałach czy soi. Jednakże, w okresach większego
zapotrzebowania, synteza Q10 nie może być zwiększona i w celu jej skompensowania wy-
magana jest zwiększona podaż w postaci suplementacji. Synteza własna wyraźnie maleje z
wiekiem, skutkując powiększaniem się niedoborów mogących nawet wywoływać stany choro-
bowe. 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 poprawę 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 się na
wzajemnym wsparciu poszczególnych elementów, so skutkuje większą biodostępnością i
optymalizacją wykorzystywania energii przez komórki [6]. Dodanie niezbędnych witamin,
w kombinacji z NADH i specjalnym cukrem: stewią stanowią o jej unikalności. Wszystkie
pozostałe substancje aktywne w formule Q10 Revolution+ stosowane w celu optymalizacji
energii są 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 się 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 potrzebują NADH, by tworzyć energię, w szcze-
gólności natomiast jej produkcja przez komórki mózgowe jest niezbędna do optymalnego
funkcjonowana i obniża się wraz z wiekiem. NADH stymuluje również produkcję tak zwa-
nych hormonów szczęścia: dopaminy and noradrenaliny, które mają 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 chorobą Alzheimera.
Regularne zażywanie NADH doprowadziło wszystkich uczestników badania do znacznej
poprawy ich symptomów. W szczególności badania przeprowadzone przez austriackiego
lekarza Dr. Georg Bikmayera niepodważalnie dokumentują zbawienny wpływ NADH na pa-
cjentów z chorobą Parkinsona. Badanie przeprowadzone 1993 r. na 885 pacjentach cierpiących
na symptomy choroby Parkinsona. Stan 80% z nich się poprawił, w przypadku 20% poprawa
była znacząca. Warto zanotować, że we wszystkich przypadkach wiek i wczesne rozpoczęcie
terapii NADH miały fundamentalne znaczenie.

Działanie energetyczne NADH znacząco różni się od stosowania środków stymulujących.
Z uwagi na praktycznie natychmiastowa produkcję energii w mitochondriach, w przeciągu
bardzo krótkiego czasu można zauważyć wyraźny przypływ energii. Nie występuje 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 dostępem do energii w razie
potrzeby.

Działanie to wykazano w szczególności podczas tak zwanego zespołu chronicznego zmęcze-
nia. Obszary zastosowania NADH (Q1) w połączeniu z Q10 są więc w szczególności związane
z potrzebą szybkiego dostępu do energii jak i trwałego zwiększenia jej zasobów:

1. Deficyty neurologiczne i chorzy w rekonwalescencji.

2. U chorych na fibromialgię i pacjentów z zespołem stresu pourazowego.

3. Dla poprawy stanu zdrowia psychicznego, zmniejszenia niepokoju.

4. Gdy potrzeba zwiększenia aktywności mózgu, np podczas wzmożonej aktywności
intelektualnej.

5. Podczas stresu emocjonalnego, gdy szybka poprawa i stabilizacja stanu są wymagane.

6. W leczeniu stanów depresyjnych.

7. We wzmożonej aktywności fizycznej i sportowej.

8. Dla osób wyczerpanych fizycznie i psychicznie, chcących uzyskać szybką poprawę.

Witamina D3, zwana witaminą Słońca (ponieważ promienie UVB stymulują jej syntezę w
skórze), to witamina uniwersalna, stymulująca układ immunologiczny, o działaniu przeciwno-
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wotworowym i ochronnym na układ krążenia i serce (minimalny poziom we krwi wynoszący
50 ng/ml 20-Hydroksy-Witaminy D) w połączeniu z witaminą K1.

Zapomniana i niemodna w medycynie witamina K odgrywa kluczową rolę w koagula-
cji krwi, poprzez umożliwienie wytwarzania skrzepliwych białek w wątrobie. Ale to nie
wszystko! Jako witamina (a więc 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), częściowo również w serze, żółtkach jaj jak i w kapuście
kiszonej, kefirze, fermentowanej soi i gęsiej wątróbce, jest konwertowana za pomocą pożytecz-
nych bakterii w naszym układzie trawiennym do formy K2. Dopiero po tej transformacji jest
ona wykorzystywana do współpracy z witaminami D3 i A. Tylko dzięki synergetycznemu
działaniu witaminy K jesteśmy w stanie wykorzystać dobroczynny potencjał płynący z wita-
miny D3 i ostatecznie znacząco 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 sprawiają, że
są one bardziej elastyczne i wytrzymałe. Skutkuje to silnym działaniem przeciwzapalnym
i znaczącym obniżeniem aż o 57% ryzyka zachorowania na raka i choroby układu krążenia
[17].

Q10, wspomniane wcześniej źródło energii dla elektrowni w naszych ciałach (mitochon-
driów) jest stosowane z maksymalną dawką 420 mg. Z uwagi na obserwowany deficyt tej
substancji u większości ludzi o ponad 25%, obserwuje się zmiany morfologiczne w mitochon-
driach wraz z zaburzeniami w produkcji ATP i spowolnieniem i pogorszeniem funkcjonowania
organizmu [18]. Q10 ściśle mówiąc, nie jest pełnoprawnym enzymem, ale jako substancja
witamino-podobna łączy się z niektórymi cząsteczkami białkowymi do enzymów. Q10 jest
ciężko przyswajalny z pożywienia, łatwo ulega zniszczeniu podczas obróbki i konserwacji
żywności. Jest podstawą transportu elektronów podczas oddychania tlenowego w mitochon-
driach wszystkich komórek, bez niego nie byłoby ATP. Oprócz tego silnie zwalcza wolne
rodniki. Dzięki temu chroni komórki przez zniszczeniem poprzez neutralizowanie wolnych
rodników tlenowych. Zapotrzebowanie na koenzym Q10 może być pokryte zbilansowaną
i zdrową dietą. Do produktów z wysoką jego zawartością należą między innymi: kukury-
dza, ziarna soi, orzechy, mięso (drób, wieprzowina, wołowina), ryby (sardynki, makrela),
szpinak, brokuły, olej sezamowy, sojowy. Jednakże, z uwagi na to, że sposób odżywiania
się większości ludzi jest daleki od optymalnego (fast food, żywność przetworzona), Q10

powinien być suplementowany, szczególnie w przypadku zwiększonego stresu fizycznego u
pacjentów po zawałach lub z problemami serca. Jest rekomendowany w szczególności jako
prewencja przeciwko degeneracyjnym chorobom serca występującym często u ludzi w śred-
nim wieku. Deficyty Q10 występują głównie u kobiet ciężarnych i karmiących, noworodków,
osób starszych, jak i ze wzmożonym obciążeniem fizycznym (sportowcy, atleci) czy weganie.
Również pacjenci będący w trakcie długotrwałej terapii mają zwiększone zapotrzebowanie,
jako iż wiele chorób charakteryzuje się niskimi poziomami koenzymu Q10 w organizmie
(patrz tabela 2). Suplementacją powinny być także objęte osoby narażone na zwiększoną
agresję wolnych rodników (palacze, osoby cierpiące na niedobory witamin, źle odżywiające
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się), seniorzy w domach opieki oraz ludzie z wysokim poziomem cholesterolu i biorący leki
statynowe. W szczególności ta ostatnia grupa jest narażona na duże niedobory koenzymu
Q10, jako iż leki statynowe uniemożliwiają prawidłową syntezę własną 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 mają tak duze znaczenie.
Wszystkie przeprowadzone do tej pory badania wskazują, 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 absorpcję w przeciwnym wypadku nierozpuszczal-

nego w wodzie Q10. Nasza unikalna formuła, niespotykana w innych, często renomowanych
suplementach diety z koenzymem Q10, znacząco zwiększa jego biodostępność i efekt dzia-
łania. Olej z wiesiołka zawiera ponad 80% nienasyconych kwasów tłuszczowych, spośród
których około 65–80% stanowi kwas linolenowy, a 8–15% Gamma-Linolenowy. Kwas gamma-
linolenowy 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 się ran. Czymś co stanowi
jednak o jego wyjątkowości są jego właściwości przeciwzapalne i wzmacnianie układu odpor-
nościowego [21]. Kwasy tłuszczowe zawarte w oleju z wiesiołka redukują także podatność na
arterosklerozę i trombozę.

Witaminy kompleksu B, w szczególności B12, optymalizują wykorzystywanie tłuszczów,
Q10 i aminokwasów w syntezie ATP. Witaminy B1, B2, B6 i B12 w szczególności przejawiają
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 ją doświadczalnie potwierdzić? Szczegółowo zbadaliśmy to zagadnienie na grupie
zdrowych i dorosłych ochotników przy wykorzystaniu EEG. Po zażyciu Q10 Revolution+
zaobserwowano znaczący wzrost aktywności tak zwanych szybkich fal mózgowych (rysunek
4). Dowodzi to zwiększenia zasobów energetycznych w mózgu, jego lepszą pracę i funk-
cjonowanie. Efekt ten wskazuje na widoczną dużą biodostępność i poprawę w zasobach
energetycznych związanych z syntezą 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 znaczący
wzrost aktywności komórek nerwowych w encefalogramie. Analiza wyników wskazuje
wyraźny wzrost dynamiki fal mózgowych godzinę 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+. Zwięk-
szona wydajność pracy po zażyciu roztworu z Q10 (µV 2) w paśmie szybkim alfa (7-13 Hz) i beta
(13-30 Hz) encefalogramu wskazujące na większą 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 Revo-
lution+ na poprawę koncentracji. Test uwagi i koncentracji D2 bada zdolność do selektywnej
analizy i wykonywania czynności w warunkach izolacji przed bodźcami zewnętrznymi [24].
To technika niewerbalna dostarczająca kilku wskaźników uwagi, które dotyczą szybkości
spostrzegania, ilości błędów oraz ogólnej zdolności spostrzegania (skorygowany wskaźnik
szybkości uwzględniający liczbę błędów) i koncentracji. Wyzwanie w teście opiera się na presji
czasu i powtarzalności zadań. W zależności od arkusza testu, zawiera on 14 linii tekstu z 47

znakami. Znaki składają się z podstawowych liter: „d” i „p” oraz ich wariantów powstałych
poprzez podkreślenie jedną do czterech poziomych kresek. Zadanie polega na wykreśleniu
liter „d” z dwoma podkreśleniami. Znaki te są rozrzucone w tekście pomiędzy innymi literami
d i p zawierającymi mniejszą lub większą 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, umożliwiający obserwowanie spostrzegawczości. Procedura uwzględnia
ilość wyznaczonych znaków oraz ich jakość (ilość popełnionych błędów). Wyniki badania
porównano do grupy kontrolnej, ze średnim błędem wynoszącym 30%. Godzinę po zażyciu
Q10 Revolution+ zanotowano wyraźną poprawę, skutkującą obniżeniem ilości popełnianych
błędów przez uczestników badania do wartości średniej 3%. (rysunek 5) Szczególnie interesu-
jące są wyniki grupy osób, która przed wykonaniem testu wypiła 3 standardowe kubki kawy,
odpowiadające średnio 400 mg kofeiny. Pomimo poprawy szybkości wykonanego zadania
grupa ta charakteryzowała się największym średnim błędem, wynoszącym 60%. Wyraźnie
wskazuje to na to, że poprawa wydajności pracy w przypadku kawy odbyła się kosztem jej
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Rysunek 5: Porównanie ilości popełnianych błędów 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 wartością średnią. Za Freye i inni 2012 (wyniki niepublikowane)

jakości. Co ważne, nawet w tej grupie badanych osób zażycie Q10 Revolution+ przyczyniło
się do poprawy wyników w kolejnych iteracjach.

Kombinacja NADH/Q10 indukuje aktywację wyższych funkcji kognitywnych takich jak
pamięć i funkcje wykonawcze. Rezultatem jest skoncentrowana, selektywna uwaga połączona
z umiejętnością reagowania na stosowne bodźce stymulujące i supresji zakłóceń.

5.3 Badania in vitro

Zwiększenie dostępnego ATP Przeprowadzono badanie wykazujące zwiększoną produkcję
ATP na potrzeby energetyczne i zwiększoną przeżywalność granulocytów w roztworze Q10

po poddaniu ich wpływowi azydku sodu, silnie trującej substancji niszczącej 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 znacząco zwiększona poprzez suplementację koenzymu Q10 (rysunek 6).

6 Podsumowanie

Q10 Revolution+ to unikalna formuła na koenzym Q10. Poprzez olej z wiesiołka i witaminę
E umożliwiono rozpuszczenie koenzymu Q10 w wodzie, optymalizując tym samym jego
wchłanialność. Zarówno Q10 jak i NADH zawarte w preparcie to substancje niezbędne do
funkcjonowania ciała, są odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie komórek, jak i całego
systemu energetycznego organizmu. Stosowanie Q10 Revolution+ daje nie tylko efekt chwi-
lowy, ale poprzez zwiększenie dostępnego koenzymu Q10 i NADH pozwala na uzyskanie
trwałego wzrostu własnego potencjału energetycznego, potwierdzonego w badaniach klinicz-
nych. Zgodnie z fundamentalnym stanem wiedzy obecnej nauki, energia jest wytwarzana
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Rysunek 6: Wyniki badania in vitro demonstrujące zwiększoną przeżywalność granulocytów i zdolno-
ści regeneracji mitochondriów w roztworze Q10, przed i po zatruciu azydkiem sodu i po następują-
cym po nim oczyszczeniu. Za Freye, Kirsch, Strobel, 2013 (wyniki niepublikowane).

i utylizowana w komórkach za pomocą ATP. Duża dostępność koenzymu Q10 i NADH
przeciwdziała niedoborom ATP i umożliwia sprawne funkcjonowanie. Wpływ Q10 Revolu-
tion+ na wytwarzania ATP został udowodniony w badaniach koncentracji i encefalogramem.
Lepsza wydajność procesów energetycznych jest zauważalna już 30 minut po zażyciu. Metale
ciężkie, koncerwanty, sztuczne barwniki, pestycydy, herbicydy i inne dodatki do żywności
w naszej diecie uszkadzają mitochondria, przyczyniając się do zmniejszenia zdolności ko-
mórek do wytwarzania kluczowej substancji energetycznej – ATP [25, 26, 27]. Długotrwałe
stosowanie zoptymalizowanej formuły z koenzymem Q10 prowadzi do zwiększenia zdolności
regeneracyjnych i witalności.
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