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ALINESS Liposol Wit.C1000 Liposomal 40sasz
 

Cena: 59,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Działanie:
-przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
-pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zębów, naczyń krwionośnych, skóry,
dziąseł, chrząstek, kości
-przyczynia się do utrzymania prawidłowej funkcji układu odpornościowego w trakcie i po dużym wysiłku fizycznym
-przyczynia się do ochrony składników komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym
-zwiększa wchłanianie żelaza niehemowego
-przyczynia się do prawidłowego pozyskiwania energii w procesach metabolicznych
-przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
-przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
-przyczynia się do prawidłowego przebiegu czynności psychicznych (psychologicznych)
-pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E

Dostępne opakowanie: 40 saszetek x 5ml (40 dni suplementacji)
Jednorazowe saszetki = wygoda + 100% aktywność witaminy
Teraz LIPOSOL™ Vitamin C 1000 dostępny w formie wygodnych saszetek, które zajmują mało miejsca i możesz zabrać je wszędzie ze
sobą. Dzięki porcjowaniu produktu w jednorazowe saszetki, witamina C nie ma kontaktu z powietrzem i zachowuje maksymalną
aktywność przez cały okres trwałości produktu.
Maksymalna dawka – 1000 mg buforowanej witaminy C
LIPOSOL™ Vitamin C 1000 to maksymalna dawka buforowanej witaminy C. Buforowanie witaminy C, polega na zastosowaniu dwóch
form – kwasu L-askorbinowego i askorbinianu sodu. Taka postać witaminy C charakteryzuje się zwiększoną przyswajalnością oraz
wykazuje mniejszą kwasowość, dzięki czemu nie podrażnia układu pokarmowego/żołądka, w odróżnieniu do stosowanego tradycyjnie,
samego kwasu L-askorbinowego.
Polecane dla dzieci – bez alkoholu i cukru
Formuła LIPOSOL™ Vitamin C 1000 jest wolna od alkoholu i cukru oraz charakteryzuje się łagodnym, neutralnym smakiem. Dlatego
produkt stanowi idealną formę suplementacji witaminy C u dzieci, szczególnie po rozpuszczeniu w ulubionym soku
Innowacyjna, liposomalna technologia
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Buforowana witamina C LIPOSOL™ Vitamin C 1000TM została zamknięta w liposomach. Liposomy są małymi cząsteczkami
(kuleczkami) lipidowymi, które powstają naturalnie w momencie kontaktu wody z lecytyną. Liposomy są łatwo wchłaniane przez
organizm. Gdy witamina C rozpuszcza się w wodzie i miesza z lecytyną zachodzi proces enkapsulacji liposomalnej. Rezultatem jest
lepsze wchłanianie witaminy C we krwi i bezpośrednio do błon komórkowych.
1 saszetka 5 ml (dzienna porcja) zawiera : 1000 mg witaminy C (1250% RWS*) Opakowanie zawiera 40 saszetek po 5ml = 40 dni
suplementacji
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