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Allnutrition Vitamin C 1000 mg, 10 kapsułek
 

Cena: 4,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 kapsułek

Postać kapsułki

Producent SFD S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

VITAMIN C WITH BIOFLAVONOIDS to produkt stworzony w celu uzupełnienia niedoborów witaminy C oraz poprawy funkcjonowania
układu odpornościowego. Ze względu na wysoką zawartość witaminy C i bioflawonoidów, dwóch silnych antyoksydantów produkt
przyczynia się do ochrony komórek organizmu przed stresem oksydacyjnym.

VITAMIN C – kwas askorbinowy – to organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych alkoholi polihydroksylowych. Witamina C
pełni szereg niezmiernie istotnych funkcji w organizmie, znana jest przede wszystkim jako środek pozytywnie wpływający na
funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina C jest najbardziej znanym antyoksydantem. Dzięki swoim właściwościom
przeciwutleniającym pełni ochronną rolę w organizmie. Oprócz tego stymuluje produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry i zębów. Ponadto przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, pomaga w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Witamina C pomaga również w regeneracji zredukowanej formy witaminy E i zwiększa przyswajanie żelaza.

Bioflawonoidy (flawonoidy) to bardzo liczna grupa związków należących do wtórnych produktów metabolizmu roślin, klasyfikacje dzielą
te związki głównie ze względu na ich budowę chemiczną. Jedną z najbardziej znaczących właściwości bioflawonoidów jest ich działanie
antyoksydacyjne, czyli przeciwutleniające. Związki te mają ochronny wpływ na nasz organizm, chronią układ sercowo-naczyniowy, a
także działają przeciwnowotworowo oraz zmniejszają stany zapalne.

Dawkowanie:
Zażywać w trakcie posiłku, popijając wodą. Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 1 kapsułkę.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Produkt nie może być używany jako substytut zróżnicowanej diety, jest skierowany głównie do osób trenujących. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji dziennej. Nie stosować u osób z tendencją do tworzenia się kamieni nerkowych oraz chorujących na kamicę nerkową.
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Skład:
Witamina C (kwas l-askorbinowy), żelatyna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, ekstrakt z gorzkiej
pomarańczy Citrus aurantium standaryzowany na 90% bioflawonoidów, barwnik - dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera: witamina C 1000 mg (1250%)*, bioflawonoidy 10 mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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