
No Mínimo,
o Máximo

1 gota = 10 mg de coenzima Q10
10 gotas = 100mg de coenzima Q10 
(dose recomendada)

15ml - 30 dias
30ml - 60 dial

Direcione a câmera do seu celular para o
QR Code ao lado e saiba mais sobre a Yosen.

Categoria
Ingrediente
Mais Inovador

Categoria
Produto Mais
Inovador

O MAIOR PRÊMIO DE INOVAÇÃO DO SETOR

Premiação por três anos consecutivos

Nossos suplementos são baseados em evidências científicas! 

@yosennanotechnology@yosen.nanotechnology

www.yosen.com.br

Nos contate pelo telefone (16) 99143-7333
ou pelo e-mail comercial@yosen.com.br



Maior
biodisponibilidade

Melhor experiência
para o paciente

Prazer, somos a Yosen, uma startup brasileira de base tecnológica que 
desenvolve sistemas de liberação de bioativos inteligentes por meio da 

nanotecnologia para a produção de suplementos alimentares inovadores.

Coenzima Q10 Ydrosolv:
o melhor ativo na sua melhor forma de apresentação!

Os resultados encontrados foram:

Coenzima Q10: + disposição, - fadiga: 

É essencial para a energia e a disposição diária do seu paciente, uma vez que 
atua na síntese de ATP pelas mitocôndrias. Dessa forma, é essencial para todas 
as funções corporais e, inclusive, para a promoção de uma longevidade 
saudável e maior performance esportiva.
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UM SUPLEMENTO INTELIGENTE DE COENZIMA Q10 FEITO COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA 
YDROSOLV® DE NANOEMULSÃO E A MATÉRIA-PRIMA MAIS PURA DO MERCADO

Ameniza a fibromialgia,
fadiga associada às estatinas

Redução de fadiga Apoio no tratamento
de esclerose múltipla

Apoio no tratamento
de insuficiência cardíaca

Essencial para
produção de energia

Alto poder
antioxidante

Auxilia na saúde
cardiovascular 

Auxilia na redução
de dores de cabeça

Possui efeito
anti-inflamatório

Contribui com a
longevidade saudável

Melhor
solubilidade

Melhor
estabilidade

Rápida
absorção

24 voluntários
Concentrações iguais de coenzima Q10 em 2 formas: líquida em nanoemulsão e em cápsulas 

(forma pura e não encapsulada)

Study Design:

AUC (0-14h)
Capsules: 0.14
Lipid delivery system:0.72

Cmax 400% Maior
Bioavaliability = 5x Maior

24 Volunteers, 18 - 50 Years, Bm19 - 30 Kg/m2
Lipid Emulsion: 100 mg CoQ10
Hard gel capsule: 100 mg CoQ10
Determination of plasma conc. of Coq10

Wajda, R., et al. Incriase of bioavailability of coenzyme Q10 and vitamin e.j. Med. Food, 2007; 731-734

(Mehrabani et al. 2019)
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EFFICACY - BIOAVAILABILITY STUDIES

Nanotecnologia
+

Modernos sistemas de liberação
de ativos farmacêuticos

+
Matéria-prima de

qualidade superior

Máximo aproveitamento
dos ativos

Revisão sistemática e metanálise            16 estudos             benefícios significativos
da suplementação de coenzima Q10

Nanoemulsão de Coenzima Q10
com fosfolipídeos (Ydrosolv® Q10)

tecnologia


