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SOLGAR, Ester C-Plus witamina C 1000 mg, 30 tabletek
 

Cena: 68,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać Tabletki

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Preparat zawiera w każdej tabletce 1000 mg witaminy C w postaci Ester C. Preparat jest źródłem specjalnej formy witaminy C, która jest
rozpuszczalna zarówno w wodzie, jak i tłuszczach. W swoim składzie zawiera również bioflawonoidy cytrusowe, dziką różę, rutynę i
acerolę. Składniki te w sposób naturalny i aktywny potęgują działanie witaminy C. Ester C® jest opatentowany i zawiera aktywne
metabolity witaminy C (kwas L-treonowy, L-lyksonowy i L-ksylonowy), które w znacznym stopniu zwiększają aktywność witaminy C
umożliwiając jej wyjątkowe działanie w systemie 2-2-4 w stosunku do zwykłej witaminy C.

2-krotnie szybsze działanie

2-krotnie dłużej utrzymuje maksymalny poziom w komórkach

4-krotnie szybciej przyswaja się w komórkach

Tabletki z witaminą C – Ester C 1000 mg firmy Solgar są niekwaśne (witamina C jest buforowana wapniem), czyli posiadają neutralne
pH 6,7. Ta forma witaminy C jest przyjazna dla przewodu pokarmowego i nerek, nawet w większych dawkach. Produkt jest
hipoalergiczny i odpowiedni dla wegetarian.

SKŁAD
Każda tabletka zawiera:
Witamina C....................................................................1000 mg
(Ester C, L-askorbinian wapnia)
Bioflawonoidy cytrusowe...............................................50 mg
Acerola.............................................................................25 mg
(sproszkowany ekstrakt (4:1))
Dzika róża sproszkowana..............................................25 mg
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Rutyna...............................................................................25 mg

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
1 tabletka dziennie

OPAKOWANIE
30 tabletek

KURACJA
30 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Substancje Wypełniające: fosforan dwuwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza
Substancje Przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian magnezu
Guma celulozowa
Substancja Poślizgowa: hydroksypropylometyloceluloza
Glicerol roślinny

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.
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