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WITAMINA C 1000 + BIOFLAWONOIDY 10 kaps.
 

Cena: 3,90 PLN

Opis produktu
 

WITAMINA C 1000 + BIOFLAWONOIDY

Właściwości witaminy C:

Układ odpornościowy

Witamina C jest potrzebna dla prawidłowego rozwoju odporności organizmu, gdyż uczestniczy w procesach immunomodulacyjnych.
Jest niezbędna szczególnie w trakcie i po intensywnych ćwiczeniach fizycznych.

Kolagen

Witamina C jest niezbędna w syntezie kolagenu. Pełni funkcję kofaktora dla enzymów zaangażowanych m.in. w procesy biosyntezy
kolagenu oraz utrzymania poprawnych funkcji tkanki łącznej. Jej niedobór powoduje nieprawidłowości w działaniu naczyń krwionośnych
(osłabienie chrząstki stawowej, dziąseł, skóry i zębów).

Układ nerwowy i zmęczenie

Witamina C wspiera prawidłowe działanie systemu nerwowego. Jej niedobór powoduje zmęczenie, spadek sprawności fizycznej oraz
ma związek z powstawaniem
stanów lękowych.
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Wolne rodniki

Witamina C neutralizuje nadmiar szkodliwych wolnych rodników, które mogą przyczyniać się do uszkodzeń oksydacyjnych w lipidach,
białkach i DNA. Poprzez właściwości przeciwutleniające pełni ochronną rolę w chorobach sercowo- naczyniowych. Dzięki działaniu
antyoksydacyjnemu chroni komórki przed stresem antyoksydacyjnym.

Przyswajanie żelaza

Odpowiedni poziom witaminy C jest wymagany do prawidłowej absorpcji żelaza, zwłaszcza pochodzenia roślinnego (niehemowego), do
odpowiedniego przebiegu procesów krzepnięcia krwi, oraz do właściwej przemiany mineralnej w układzie kostnym.

Skład:
Kwas l-askorbinowy (witamina C), hypromeloza (składnik otoczki kapsułki roślinnej), ekstrakt z gorzkiej pomarańczy standaryzowany na
90% bioflawonoidów, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:
Witamina C - 1000 mg
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy (90% bioflawonoidów) - 10 mg

Dawkowanie:
1 kapsułka raz dziennie, popijając wodą. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek ze składników. Stosowanie u kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także osób z
kamicą nerkową i z predyspozycją do tworzenia kamieni nerkowych, należy skonsultować z lekarzem.
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