
  

  
Res-Q10 
Capsules 

 
Composition: 
Each capsule contains: 
Coenzyme Q10 (Ubidecarenone)        30 mg 
 
Product Activity: 
Nutritional supplement that has cardioprotective, cytoprotective and neuroprotective 
activities. It boosts energy; enhances the immune system and acts as anti-oxidant. 

 
Indications: 
This product is used alone or in combination with other drug therapies and nutritional 
supplements to help in some of the following conditions: 
1.Heart disease  
2.Congestive heart failure 
3.High blood pressure 
4.High cholesterol 
5.Diabetes 
6.Heart surgery 
7.Periodontal disease. 
 
When should not the product be used: 
- During early childhood 
- If there exists any sensitivity to any of the components of Res-Q10.  
 
Precautions: 
- Res-Q10 may lower blood sugar levels 
- Res-Q10 may decrease blood pressure 
- If you are suffering from any hypersensitivity or other diseases not mentioned under 

indications, inform your physician or pharmacist before starting taking this product. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Res-Q10 capsules, some side effects may occur 
during taking the product such as: Nausea, diarrhea, or stomach upset may occur. 
If you notice other effects not listed above, contact your physician or pharmacist. 
 
Product Interactions with other Drugs: 
If you are taking any medicine concomitantly or if you have just finished treatment 
with any medicine, inform your physician in order to prevent hazards or lack of 
efficacy resulting from product interactions with other drugs. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the product out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken, or if a child swallowed the product accidentally, seek 

help at an emergency and take the remaining product with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician. 
4. Do not take the product in the dark, always read the label and make sure you   
    are using the right product. 
5. Always notice the expiry date and never use the product after that date.  



 
6. Avoid exposure of the product to excessive heat and humidity during storage. 
 

Dosage : 
The general recommended dose for Res-Q10 capsules is one to two capsules daily 

 
Directions for Use: 
- Pereferably, take the product in the morning during breakfast. 
- Swallow the capsule whole with a glass of beverage 
- If you have difficulty in swallowing the capsule, cut the capsule & the contents can 

be taken using a spoon with the help of milk, or any other beverage or food. 
 

Missed Dose: 
-Take the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your next 

dose, skip the missed one and continue as your regular dose schedule. 
-Do not double the dose. 
 
Storage: 
Store at temperature between 15-30ºC. 
 
Presentation: 
A plastic bottle of 30 Capsules  
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  10-رسكيو
  كبسوالت

 
 

  
  :ة المستحضرتركيب

  :تحتوي الكبسولة الواحدة على
  ملغم 30    )  اوبيديكارينون( 10و كو إنزيم كي

  
  :المستحضر فاعلية

  .ينشط الجسم، يقوي المناعة و مضاد للتأكسدلحماية القلب، الخاليا واألعصاب ، مكّمل غذائي،
  

  :االستعماالت
  :إحدى الحاالت التالية للمساعدة فيمع أدوية عالجية ومكمالت غذائية أخرى  يستعمل هذا المستحضر لوحده أو

  .مرض في القلب .1
 .قصور القلب اإلحتقاني .2
 .ارتفاع ضغط الدم .3
 .ارتفاع الكوليسترول .4
 .مرض السكري  .5
 .جراحة القلب .6
 .مرض اللثة .7
 

  :المستحضرهذا استعمال  متى يمنع
  لمبكرةأثناء الطفولة ااستعمال هذا المستحضر  يمنع -
  . 10 -مركبات الرسكيوفي حال وجود حساسية إلحدى  -
  

  : االحتياطات
  انخفاض في مستويات سكر الدملدى البعض يحدث  قد -
  ضغط الدم مستوى انخفاض فيقد يحدث لدى البعض  -
و من أي حساسية أو امراض أخرى غير المذكورة تحت بند اإلستعماالت عليك إعالم الطبيب أ ذا كنت تعانيإ -

 .الصيدالني قبل بدء االستخدام 
  

  :الجانبية األعراض
 االستخدامقد تحدث بعض االعراض الجانبية خالل فترة  10كبسوالت رسكيو لالمرغوبة  التأثيرات إلى إضافة

  .غثيان، إسهال أو قد يحدث اضطراب معوي:مثل
  .نيأو الصيدال في حال ظهور أعراض أخرى غير مذكورة سابقا عليك مراجعة الطبيب

  
  :األخرى االدوية المستحضر مع تفاعالت
تجنب دواء اعلم طبيبك بذلك لأي انتهيت مؤخراً من العالج ب نفس الوقت أو في تستخدم أي دواءاذا كنت 

  .األخرى األدويةالمستحضر مع  تفاعالتتي تنتج من الالعالج نجاعة  المخاطر او قلة
  
  
  
  
  



  :لتجنب التسمم
  .بعيداً عن متناول ايدي االطفال  لمستحضرا احفظ. 1
يجب التوجه مباشرة الى قسم ، عن طريق الخطأ مستحضرتناول طفل ال ذااذا تناولت جرعة زائدة او إ. 2

  .لمستحضرالطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من ا
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3
  .المناسب مستحضرليمات لتتأكد انك تأخذ الاقرأ التعوفي الظالم  المستحضرال تتناول . 4
 .بعد هذا التاريخ مستحضرصالحية وال تأخذ الالتأكد دائماً من تاريخ نهاية . 5
  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ول مستحضرتعريض ال تجنب. 6

  
  :الجرعة

   .ى اثنتين يوميامن كبسولة واحدة إل 10 - موصى بها بشكل عام لكبسوالت رسكيوالجرعة ال
  

  :تعليمات االستخدام
 -  .يفضل أخذ الجرعة في الصباح اثناء وجبة اإلفطار

  تناول الكبسولة كاملة مع كأس من الشراب -
ب، أو أي  - ع الحلي اذا كنت تعاني من مشاكل في بلع الكبسولة، يمكن فتح الكبسولة وتناول محتوياتها بالملعقة م

  .نوع آخر من الشراب أو الطعام
  

  :جرعةالفي حال نسيان 
فاترك الجرعة المنسية واكمل حسب  ،لكن اذا اقترب موعد الجرعة التاليةالمنسية حالما تتذكر وخذ الجرعة  -

  .جدول الجرعات االعتيادي
  .ال تقم بمضاعفة الجرعة -
  

  :التخزين
  .م°30 -15على درجة حرارة ما بين  رالمستحضحفظ ا

  
  :العبوة

  .كبسولة 30على  عبوة بالستيكية تحتوي
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