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BIO-WITAMINA C FORTE 30 tabletek
 

Cena: 19,85 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

BIO-WITAMINA C FORTE 30 tabletek PHARMA NORD  

Silny preparat witaminowy

750 mg w każdej tabletce w neutralnej formie

może być stosowany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią

wyprodukowany zgodnie z duńską kontrolą farmaceutyczną

 

Bio-Witamina C ma postać powlekanych tabletek z 750 mg witaminy C, w postaci niekwasowej askorbinianu wapnia o farmaceutycznej
jakości. Bio-Witamina C może być przyjmowana z posiłkiem lub pomiędzy posiłkami.

Bio-Witamina C może byc stosowana przez kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Witaminą C nazywamy kwas askorbinowy, co oznacza kwas przeciwdziałający szkorbutowi. Witamina C jest witaminą rozpuszczalną w
wodzie i przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym, a więc jest przeciwutleniaczem. Jest tak zwanym kofaktorem
różnych procesów enzymatycznych. Witamina C rozprowadza się sama w wodzie, która znajduje się w organizmie. A więc wszędzie
poza tkanką tłuszczową i kostną.Stężenie witaminy C w mózgu jest 10. razy wyższe, aniżeli w krwi. Najwyższe jej stężenie znajduje się w
białych krwinkach i płytkach krwi. Ponadto nadnercza, przysadka mózgowa, jądra i jajniki mają szczególnie wysokie stężenie witaminy C.

Ludzie potrzebują witaminy C w sytuacjach kiedy są narażeni na stres oksydacyjny. Szczególnie palacze mają zwiększone
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zapotrzebowanie na tę witaminę.

Właściwości Witaminy C:

Jest przeciwutleniaczem, który przyczynia się do ochrony komórek organizmu przed stresem oksydacyjnym.  

Prawie całkowicie absorbowana z jelita w dawkach wynoszących około 100 mg dziennie.  

Przy wyższych dawkach lub w przypadku biegunki absorpcja jest zredukowana.  

Przyczynia się do regeneracji zredukowanej formy witaminy E.  

Odgrywa ważną rolę w tworzeniu kolagenu, dla prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstek, dziąseł, zębów i
skóry.  

Przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energii, prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego, a także
funkcji psychicznych.  

Zwiększa wchłanianie żelaza i bierze udział w redukcji objawów zmęczenia.

 

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym, suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Zalecane spożycie  

1 tabletka dziennie, o ile nie zalecono inaczej.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.Nie rozgryzać tabletki, ale połknąć w
całości, najlepiej w trakcie lub po posiłku.Odpowiedni dla wegetarian.  

 

Składniki

  

1 tabletka zawiera

  

 

  

% RDA*

  

Witamina C (askorbinian wapnia)

  

750 mg

  

938 %

* RDA: Zalecane dzienne spożycie

Askorbinian wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, talk, dwutlenek
tytanu.  
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Producent:

Pharma Nord ApS,  

Tinglykke 4-6

DK-6500 Vojens

Dania
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