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ACEROLA witamina C proszek 100 g BIOGENEZA
 

Cena: 45,90 PLN

Opis słownikowy

Producent NATURA WERK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Acerola należy do owoców o najwyższej zawartości naturalnej Witaminy C już 1g (1/2 płaskiej łyżeczki) produktu z wiśni Acerola
dostarcza organizmowi 225 mg naturalnej Witaminy C. Jest to równowartość aż 6 cytryn.

 

Działanie  

WITAMINA C z aceroli:

Wzmacnia budowę naczyń krwionośnych, mięśni, ścięgien i układu kostno-stawowego

Zwiększa odporność organizmu na choroby

Łagodzi objawy infekcji bakteryjnych i wirusowych

Ma zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych i w okresie rekonwalescencji

Uzupełnia niedobory w stanach zwiększonego zapotrzebowania, zwłaszcza przy dużych wysiłkach fizycznych - poprawia sprawność

Chroni przed skutkami stresu

Skraca czas trwania przeziębienia czy zakażenia, aktywizuje system imunologiczny, czyli pobudza wzrost komórek odpornościowych

Obniża ryzyko powstania alergii, zmniejsza odczyn alergiczny, ponieważ osłabia działanie histaminy
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Jest antyutleniaczem, zwalcza wolne rodniki, chroni przed zmianami nowotworowymi, łagodzi niepożądane skutki radioterapii

Oddziałuje korzystnie na wzrok, hamuje rozwój zaćmy

Ułatwia pokonywanie stresu, depresji, umożliwia koncentrację

Pomaga dzieciom w okresie intensywnego wzrostu

Jako naturalny środek w Brazylii, garść świeżych owoców Aceroli jest zjadana podczas gorączki i biegunki. Zyskała zastosowanie w
stanach zapalnych, jest stymulantem dla wątroby i nerek, a także do wsparcia funkcji serca, jak również stosowana do leczenia ran.

Zalecana profilaktyczna dzienna dawka w diecie (RDA) witaminy C dla osoby dorosłej wynosi 60-80 mg Wiele osób sięga po witaminę C
odczuwając bóle reumatyczne lub tzw. łamanie w kościach, a nawet przy zwykłym zmęczeniu. Więcej witaminy C potrzebują osoby
palące, zażywające regularnie aspirynę, "mięsożercy", diabetycy, kobiety w ciąży, w okresie karmienia piersią, stosujące środki
antykoncepcyjne jak również ludzie starsi, i wszyscy, którzy piją wodę ze skorodowanych rur. Potrzebują ją przede wszystkim
mieszkańcy terenów skażonych ekologicznie. Witamina C chroni przed kadmem z rur wodociągowych i przed zatruciem gazami i pyłami
uprzemysłowionych miast.

Witamina C z Aceroli jest bardzo dobrze tolerowana. W wyjątkowych przypadkach duże dawki witaminy C może powodować biegunkę.

 

Sposób użycia

W zależności od zapotrzebowania, dziennie 1g proszku (ok. 1/2 łyżeczki) dodać do dowolnego napoju, jogurtu lub słodkich potraw.
Wymieszać.

 

Skład

Proszek Acerola 83%, maltodekstroza.
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