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DUOLIFE Vita C 100% naturalna witamina C 750 ml
 

Cena: 98,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 750 ml (but.)

Postać płyn doustny

Producent DUOLIFE S.A.

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDUOLIFE Vita C 100% naturalna witamina C 750 mlTwoja 100% naturalna ochrona na każdy dzień.DuoLife Vita C to jedyna
w pełni naturalna witamina C w płynie, która dzięki swej wyjątkowej formie pozwala na zaspokojenie 100% zapotrzebowania na tę
witaminę. Tym samym pozwala na utrzymanie optymalnego stanu organizmu i wyraźne wzmocnienie układu immunologicznego. W
pełni naturalna witamina C to źródło zdrowia, energii i dobrego samopoczucia - jednak wyłącznie pod warunkiem, że nie jest w żaden
sposób modyfikowana, dzięki czemu utrzymuje swą naturalną postać.Wskutek wielu obserwacji prowadzonych przez lekarzy,
zauważono, że osoby cierpiące na niedobory witaminy C niezwykle łatwo zapadały na różne choroby. Braki kwasu askorbinowego w
organizmie to tylko jedna spośród wielu objawów szkorbutu marynarzy. Jego skutkami były m.in.: osłabienie, zapadnięte oczy, blada
cera, anemia, depresja. Współcześnie osoby cierpiące z powodu takiego stanu mogą również doznawać bólów stawowo-mięśniowych,
zawrotów głowy, braku energii, mdłości. Zatem warto zadbać o odpowiedni poziom witaminy C, aby czuć się zdrowym.Witamina C
spełnia istotną funkcję w wielu procesach działania ludzkiego organizmu:Jest silnym antyoksydantem, chroni organizm przed
szkodliwymi wolnymi rodnikami (zanieczyszczenia, dym papierosowy)Razem z witaminą E zabezpiecza układ krążeniaPobudza układ
odpornościowy, dobrze zapobiega infekcjom oraz łagodzi objawy przeziębienia i grypyPoprzez działanie przeciwhistaminowe, działa
przeciwalergicznie, łagodzi procesy zapalne, sprawdza się przy katarze siennym, astmie, pokrzywce itd.Bierze udział w syntezie
kolagenu, który jest głównym białkiem tworzącym tkankę łączną ( naczynia krwionośne, dziąsła, chrząstka stawowa)Wspiera
wchłanianie żelaza i wykorzystanie kwasu foliowego, co pobudza procesy krwiotwórczewitamina c neutralizuje nitrozoaminy –
rakotwórcze związki, które mogą przyczyniać się do zmian nowotworowychŹródłem witaminy C są owoce cytrusowe, kiwi, ananasy, jak i
nasze rodzime porzeczki, truskawki oraz warzywa (brukselka, kapusta, szparagi). Niestety witamina C jest szczególnie wrażliwa na
zanieczyszczone powietrze, którego w miastach nie brakuje, dlatego osoby mieszkające w aglomeracjach miejskich powinny mieć na
uwadze odpowiednią suplementację. Co więcej, kwas askorbinowy rozkłada się podczas obróbki termicznej, przez co witamina c jest
wyjątkowo nietrwała. Warto zatem dbać o przyswajanie witaminy C w optymalnej formie np. płynnej.SPOSÓB NA PROMIENNĄ SKÓRĘ –
WITAMINA C W PŁYNIEWitamina C jako silny przeciwutleniacz jest skuteczną bronią w walce z wolnymi rodnikami, które są
odpowiedzialne za procesy starzenia się i uszkadzania komórek skóry. Dodatkowo dermatolodzy podkreślają rolę witaminy C
zmniejszaniu ryzyka oparzeń słonecznych oraz skuteczne działanie przeciwko przebarwieniom skórnym. Kwas askorbinowy przyczynia
się również do tworzenia kolagenu, który jest odpowiedzialny za młodzieńczy wygląd skóry. Witamina C dodawana w formie płynnej do
kosmetyków sprawdza się przy pielęgnacji cery z przebarwieniami, z nierównym kolorytem, poszarzałej i z widocznymi zmarszczkami.
Witamina C dodatkowo stanowi dobrą profilaktykę pierwszych zmarszczek oraz poprawia ujędrnienie skóry.DuoLife Vita C
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AcerolaAcerolajest jednym z najbogatszych źródeł witaminy C. Jeden jej owoc zawiera tyle naturalnej witaminy C, co kilogram cytryn!
Uznana jest również za silny antyoksydant, który nawilża i uelastycznia skórę oraz przeciwdziała jej starzeniu.Sok z owoców dzikiej
różyzawiera 30-40 razy więcej witaminy C niż słynące z tego cytrusy? Owoce dzikiej róży to niezastąpione źródło łatwo przyswajalnych
witamin, kwasów organicznych, soli mineralnych i przeciwutleniaczy dzięki czemu wykazuje działanie wzmacniające cały organizm.sok z
jagód camucamuJagody CamuCamuto prawdziwa skarbnica naturalnych witamin? Zawierają one minimum 2500 mg naturalnej
witaminy C w 100 gramach, co stanowi niemal 2% ich własnej masy! Dodatkowo są bogate w przeciwutleniacze oraz kwas askorbinowy
wzmacniające cały układ immunologiczny.Zalecane spożycie25 ml do 50 ml raz dziennie przed posiłkiem. Przed użyciem każdorazowo
wstrząsnąć.WażnePrzechowywanie:preparat przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć
do 30 dni. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.Dodatkowe informacje:Ze względu na fakt, iż suplement diety
DuoLife jest produktem naturalnym, smak i konsystencja poszczególnych jego partii mogą się różnić, w zależności od pory roku oraz
surowców, które zostały użyte do produkcji. Ewentualny osad tworzą naturalne składniki i jest to proces typowy dla takich produktów.
Aby zniwelować osad należy wstrząsnąć przed spożyciem. Dzieciom do lat 4 zaleca się podawać po konsultacji z pediatrą.SkładnikiBIO
puree z owoców aceroli, sok z owoców aceroli, sok z owoców dzikiej róży, zagęszczony ekstrakt z owoców dzikiej róży 65 Brix, ekstrakt z
owoców aceroli 50%, ekstrakt z jagód CamuCamu 20:1.ProducentDuoLife S.A.ul. Topolowa 2232-082 Więckowice
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