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SelenoQ10 
Det originale KiSel-10 produkt
Inneholder ubiqinon Q10 og selen (SelenoPrecise), som bidrar til en normal funksjon av immunsystemet og til 
beskyttelse mot oksidativt stress.

Hva er KiSel-10?
KiSel-10 er det offisielle navnet på et studie som ble 
utført i Sverige som analyserte effekten av selen og Q10-
tilskuddet. KiSel-10 er en forkortelse for Kisa + Selen + 
Q10. Forskerne fant kombinasjonen av selen og 
koenzym Q10 for å være spesielt gunstig for eldre 
mennesker i en liten landsby kalt Kisa. De to aktive 
forbindelsene som ble brukt i dette forskningsprosjektet 
(som er publisert i International Journal of Cardiology), 
var Pharma Nords Bio-Quinone Q10 og SelenoPrecise®.

Hvorfor du bør ta SelenoQ10
SelenoQ10 kombinerer det patenterte, organiske 
selengjæret, SelenoPrecise®, med Bio-Quinone Q10 
(koenzym Q10) i en spesiell formel, for å gi det høyeste 
nivået av bio-tilgjengelighet. Selen er viktig for alle 
grupper av befolkningen, men eldre mennesker kan ha 
økt behov for dette spesielle næringsstoffet. Dette fordi 
selen bidrar til en normal funksjon av immunsystemet 
samtidig som den beskytter kroppens celler mot 
oksidativt stress. Koenzym Q10 er et vitamin liknende 
stoff som vi får fra visse matvarer, men vi er selv i stand 
til å produsere stoffet i kroppen vår. Koenzym Q10 
finnes naturlig i alle våre celler inne i mitokondriene. 

Det er inne i mitokondriene at energi produseres. 
Kroppens Q10 nivåer er på topp i en alder av 20-25 år. 
Deretter gårproduksjonen ned når vi blir eldre.

Hva er SelenoPrecise?
SelenoPrecise er et patentert * selengjær som 
inneholder selenomethionine og mer enn 30 forskjellige
økologiske selenarter. Den er utviklet med hensyn til 
etterligning av mangfoldet i selentypene som finnes i et
variert kosthold. SelenoPrecise kan dokumentere at 
88.7% av seleninnholdet blir absorbert i kroppen. 
Denne allment brukte selengjæret er høyt 
reproduserbart, og er derfor ideelt for vitenskapelig 
forskning på grunn av behovet for et pålitelig og 
ensartet resultat. SelenoPrecise er dokumentert i over 
40 vitenskapelige studier (publisert).
* EP patent 1 478 732 B1



Koenzym Q10 brukes i SelenoQ10
Pharma Nord har brukt mer enn 25 år på å utvikle og 
optimalisere Q10, med det formål å produsere en Q10 
som vitenskapelig kan dokumentere overlegen 
bio-tilgjengelighet og kvalitet. En rekke kliniske 
undersøkelser har vist at Q10 fra phama Nord hvor 
koenzym Q10 er oppløst i vegetabilsk olje og innkapslet
i myk gelatin, gir en høyere biotilgjengelighet enn andre
formuleringer. Dette målrettede arbeidet er grunnen til 
at Pharma Nords Q10 i dag er den mest solgte Q10 i 
Europa og Q10 forberedelse som offisielt brukes i 
internasjonal Q10 forskning representert ved den 
internasjonale Coenzyme Q10 Association (ICQA).

Hva er selen?
Selen er et livsnødvendig sporstoff, som inngår i en lang
rekke  selenoproteiner  og  selenavhengige  enzymer.  Et
av  disse  enzymene  er  glutathionperoxidase  (gsh-pX),
som har en rekke viktige funksjoner i kroppen. Selen er
likeledes  viktig  for  kroppens  produksjon  av
stoffskiftehormon. Man vet at selen inngår i biologiske
prosesser  som  blant  annet  har  betydning  for
opprettholdelse av:

• et normalt immunforsvar
• skjoldbruskkjertelens funksjon
• dannelse av sædceller
• cellebeskyttelse
• normalt hår og normale negler

SelenoQ10
Inneholder:   %ADT*

1 tablett
Selen 100 µg   182%

1 kapsel
Koenzym Q10 (ubiqinon) 100 µg 

*) ADT: Anbefalet daglig tilførsel

Dosering
Anbefalt daglig inntak
1 kapsel / 1 tablett per dag, helst med et måltid og et glass 
vann.

Dersom du har spørsmål eller bekymringer, kontakte lege 
eller apotek.

Pakningsstørrelse:
SelenoQ10 60 kapsler/60 tabletter

SelenoQ10 er spesielt utviklet for eldre mennesker. Den 
inneholder koenzym Q10 og den patenterte selengjær, 
SelenoPrecise®.

Opbevaring
Stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Opbevares utilgængeligt for børn.


