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SOLGAR ESTER-C PLUS 500 mg WITAMINY C 50 kapsułek
 

Cena: 57,82 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR ESTER C-PLUS WITAMINA C 500MG, 50 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Niekwasowe źródło witaminy C i bioflawonoidy
Preparat zawiera w każdej tabletce 500 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 500 mg firmy Solgar posiadają neutralne pH 6,7 (witamina C jest buforowana wapniem). Ta forma
witaminy C jest przyjazna dla przewodu pokarmowego, nawet w większych dawkach.
Produkt jest hipoalergiczny i odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera: 
Witamina C (Ester-C®, L-askorbinian wapnia) – 500 mg (625%*)
Bioflawonoidy cytrusowe kompleks – 25 mg
Sproszkowana dzika róża (Rosa canina)- 10 mg
Sproszkowany wyciąg z owoców aceroli (Malpighia glabra) (4:1) – 10 mg
Rutyna – 5 mg
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia
Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; 
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**Działanie:**

Suplement diety Ester-C Plus zawiera w każdej tabletce 500mg witaminy C w postaci Ester C. Ester-C Plus firmy Solgar to opatentowany
sposób uzupełniania witaminy C o neutralnym odczynie pH (niekwaśnym), zapobiegający podrażnieniom żołądka. Ester-C zawiera
składniki, które występują łącznie z witaminą C w naturze:acerolę, bioflawonoidy cytrusowe, rutynę i dziką różę oraz aktywne metabolity
witaminy C (kwas L-treonowy, L-lyksonowy i L-ksylonowy). Dzika róża w sposób naturalny i aktywny potęguje działanie witaminy C, gdyż
korzystnie wpływa na stawy i odporność. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł oraz skóry. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Ponadto, witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 kapsułka, najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

50 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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