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ESTER-C PLUS 1000mg (SOLGAR) 30 tabl.
 

Cena: 81,99 PLN

Opis produktu
 

ESTER-C PLUS 1000mg (SOLGAR) 30 kaps.

Zastosowanie:
Choroby naczyń obwodowych, infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze (przeziębienia, grypa, opryszczka, drożdżyce), profilaktyka
infekcji, wspomaganie układu odpornościowego, poprawa stanu skóry, naczyń, dziąseł (udział w syntezie kolagenu), reakcje alergiczne,
wspomaganie gojenia ran.
Witamina C to efektywny przeciwutleniacz.

Preparat zawiera w każdej tabletce 1000 mg witaminy C w postaci Ester-C®. Jest to specjalna forma witaminy C, rozpuszczalna
zarówno w wodzie, jak i tłuszczach. W swoim składzie preparat zawiera również bioflawonoidy cytrusowe, dziką różę, rutynę i acerolę.
Ester-C® jest opatentowany i zawiera aktywne metabolity witaminy C (kwas L-treonowy, L-lyksonowy i L-ksylonowy). Badania dowodzą,
że Ester-C® jest lepiej tolerowany przez organizm człowieka niż kwas L-askorbinowy.

Ponadto, jest on prawie dwukrotnie (189%) lepiej wchłaniany przez komórki układu odpornościowego człowieka – limfocyty T, niż inna
popularna forma witaminy C – askorbinian wapnia.

Tabletki z witaminą C Ester-C® 1000 mg firmy Solgar posiadają neutralne pH 6,7 (witamina C jest buforowana wapniem). Ta forma wita-
miny C jest przyjazna dla przewodu pokarmowego, nawet w większych dawkach. Produkt jest hipoalergiczny i odpowiedni dla
wegetarian i wegan.

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: cukrów, skrobi, pszenicy, produktów mlecznych, soi, drożdży, sztucznych substancji przedłużających trwałość, substancji
słodzących, aromatów, barwników.

Skład:
Jedna tabletka zawiera:
Składniki aktywne:
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Witamina C (L-askorbinian wapnia, Ester-C®) – 1000 mg (1250%*)
Bioflawonoidy cytrusowe kompleks – 200 mg
Rutyna – 25 mg
Dzika róża – sproszkowane owoce – 25 mg
Acerola – sproszkowany wyciąg z owoców (4:1) – 25 mg
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia

Witamina C (L-askorbinian wapnia, Ester-C®), Bioflawonoidy cytrusowe – kompleks, substancja wypełniająca: celuloza, substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, (roślinne) kwasy tłuszczowe; substancje wypełniające: guma celulozowa, fosforany wapnia,
hydroksypropyloceluloza; Rutyna, Dzika róża – sproszkowane owoce, Acerola- sproszkowany wyciąg z owoców, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, substancja
glazurująca: glicerol (roślinny).

Dawkowanie: 
1 kapsułka dziennie.
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