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COLWAY Witamina C-olway 100 kapsułek
 

Cena: 127,00 PLN

Opis słownikowy

Producent COLWAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościWitamina C-olway czerpana jest prosto z natury – z kiełkującej gryki i z gorzkiej pomarańczy. Te dwie rośliny uznane są
obecnie za jedne z najcenniejszych naturalnych jej źródeł, ze względu na wysoką biodostępność i doskonałe powiązania flawonoidowe.
Zadbaliśmy by jakość i efektywność ekstraktu wykorzystywanych surowców przewyższała inne produkty suplementacyjne na
rynku.Witamina C jest najważniejszą spośród witamin przyjmowanych w naszym pożywieniu, choćby z powodu jej roli w procesie
powstawania kolagenu ustrojowego - białka młodości i głównego składnika tkanki łącznej. Człowiek jest jednym z niewielu ssaków,
których organizm nie wytwarza w wątrobie własnej witaminy C.ROLA WITAMINY C W ORGANIZMIE ; uczestniczy w produkcji kolagenu i
podstawowych białek w całym organizmie stymuluje procesy kolagenogenezy wspomaga układ odpornościowy pomaga w zwalczaniu
przeziębień, grypy, anginy uszczelnia naczynia krwionośne jest doskonałym antyoksydantem chroni przed skutkami przewlekłego stresu
bierze udział w tworzeniu struktur tkanki łącznej, dzięki czemu pomaga zachować integralność skóry, dziąseł, kości, chrząstki, ścięgien,
więzadeł i mięśni aktywuje liczne enzymy odgrywa istotną rolę w oddychaniu komórek jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania
układu nerwowego wspomaga absorpcję żelaza z żywności, ponadto wraz z kwasem foliowym i witaminą B12 pobudza produkcję
krwinek czerwonych chroni palaczy przed skutkami palenia tytoniu wykazuje działanie przeciwzapalne i bakteriobójcze jako jeden z
przeciwutleniaczy pełni istotną rolę w odtruwaniu organizmu bierze udział w metabolizmie tłuszczów, cholesterolu i kwasów żółciowych
wskazana we wszystkich kuracjach przeciwnowotworowychCZY WIESZ ŻE...ogromna ilość "witamin C" na rynku, to syntezowany kwas
askorbinowy w postaci krystalicznej (C6H8O6) ????Jest to substancja, którą Homo sapiens nigdy nie miały szansy poznać w procesie
ewolucji.Pozyskiwana najczęściej z dekstrozy kukurydzianej, inaczej oznaczana jako E300.NATURALNA WITAMINA C to nie jest kwas
askorbinowy.NATURALNA WITAMINA C może powstawać tylko w świecie przyrody, w połączeniach flawonoidowych, całkowicie
przyswajalna przez nasze organizmy.PEŁNOWARTOŚCIOWE EKSTRAKTY WITAMINY C MOGĄ POCHODZIĆ WYŁĄCZNIE Z WARZYW,
OWOCÓW, ROŚLINNYCH PĘDÓW WZROSTU itp. WITAMINA C-OLWAY JEST JEDNYM Z NAJLEPSZYCH PRODUKTÓW TEJ GRUPY.100
% naturalna, lewoskrętna, bez syntetyzowanego kwasu askorbinowego i wypełniaczy. Witamina C zamknięta w naszych kapsułkach jest
w 100% bioorganiczna.Zalecane spożycie1 KASPUŁKA 615mg (zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia) zawiera ; ekstrakt z
kiełkujących nasion gryki zwyczajnej ekstrakt z owoców pomarańczy gorzkiej Dające razem 200mg bioorganicznej witaminy
C.Składnikiekstrakt z kiełkujących nasion gryki, zwyczajnej ekstrakt z owoców pomarańczy gorzkiej dające razem 200mg bioorganicznej
witaminy C.ProducentColway
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