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ALINESS Wit.C Buforowana proszek 250g
 

Cena: 45,40 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: Witamina C: kwas L-askorbinowy oraz askorbinian sodu, ekstrakt ze skórki owoców gorzkiej pomarańczy 95%, 25:1 w tym
bioflawonoidy cytrusowe oraz hesperydyna, rutyna (sophora japonica), ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia Glabra)

Opakowanie: pojemnik z miarką w środku.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania: ¼ miarki dziennie, w trakcie posiłku.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Aliness Witamina C 1000 Buforowana Plus to jedyna na rynku witamina C w formie buforowanej jako mix kwasu
L-askorbinowego oraz L-askorbinianu sodu w stosunku 1:1 , wzmocniona dodatkowo bioflawonoidami cytrusowymi o stężeniu aż 95%,
hesperydyną, rutyną i ekstraktem z aceroli.
Połączenie tych składników w jeden synergiczny mix w formie buforowanej pozwala znacznie wspomóc wchłanialność kwasów L-
askorbinowego oraz askorbinanu sodu.

Witamina C użyta do produkcji Aliness Witamina C Plus jest jakości farmaceutycznej. Warunki jej wytworzenia są dużo bardziej
restrykcyjne niż zwykłego kwasu L-askorbinowego sprzedawanego na kilogramy czy nawet CZDA. Proces jej wytwarzania spełnia
wymogi farmakopei europejskiej (European Pharmacopoeia, Ph. Eur.), a nie chińskiej.

Zasadowy odczyn L-askorbinianu sodu pozwala zniwelować kwaśny odczyn Kwasu L-askorbinowego jak również ograniczyć
dolegliwości żołądkowe występujące po długim stosowaniu samego kwasu L-askorbinowego.

Działanie witaminy C:

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://herbio.pl/aliness-wit-c-buforowana-proszek-250g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Herbio Konrad Kargol

Ul. Orzechowa 5, Kraków
+48 882 004 002

 

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zębów, naczyń , 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
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