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OLIMP GOLD-VIT C 500 PLUS 30 kapsułek
 

Cena: 13,70 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisOLIMP GOLD-VIT C 500 PLUS 30 kapsułekOlimp Gold-Vit C 500 plus odporność na medal, suplement diety zawierający Pure Way-
C® - opatentowaną witaminę C nowej generacji – mikrokapsułkowany kompleks kwasu askorbinowego i naturalnych wosków
roślinnych (tłuszczowych metabolitów) – przyjazną dla żołądka, wspomagającą układ odpornościowy, wzbogaconą bioflawonoidami
cytrusowymi, które wzmacniają antyoksydacyjne działanie witaminy C.DziałaniePureWay-C® to najefektywniejsza, opatentowana
witamina C, której wyższość nad innymi formami, potwierdzają liczne badania naukowe zrealizowane w ciągu ostatnich kilku lat. Jest to
najnowocześniejsza forma witaminy C na rynku.PureWay-C®:charakteryzuje się potwierdzoną w badaniach naukowych największą
biodostępnością,najszybciej wchłania się do krwioobiegu, a także jest najlepiej absorbowana przez komórki,jest o wiele łatwiej dostępna
dla wymagających jej obecności reakcji biochemicznych,dzięki swojej unikatowej budowie – mikrokapsułkowanie – i obecność
metabolitów tłuszczowych, o wiele łatwiej przedostaje się przez błony komórkowe,pozostaje o wiele dłużej aktywna, a jej współczynnik
retencji jest najwyższy,ma niezwykle silne właściwości antyutleniająceDlaczego witamina C jest niezbędna dla naszego
organizmu?Witamina C to substancja, której organizm nie jest w stanie sam produkować, lecz która jest niezwykle istotna w wielu
procesach biochemicznych i metabolicznych. Funkcje, jakie witamina C pełni w pojedynczych komórkach mają bezpośredni wpływ na
kondycję i zdrowe funkcjonowanie całego organizmu. Dzięki swojej szczególnej budowie, z jednej strony uczestniczy w wielu procesach,
w których wytwarzane są niezbędne w codziennym życiu naszego organizmu substancje, z drugiej pełni funkcje ochronne, niczym
strażnik broni nas przed niekorzystnym wpływem związków chemicznych pochodzących z otaczającego nas środowiska, jak i tych
będących ubocznym produktem przemian metabolicznych. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tej niezwykłej cząsteczce i zadaniom jakie
spełnia.Dlaczego witamina C jest ważna dla układu odpornościowego?Witamina C wykazuje niezwykle korzystny wpływ na
funkcjonowanie układu immunologicznego. Dzięki swoim szczególnym właściwościom pomaga utrzymać właściwą równowagę w
obrębie układu odpornościowego, ograniczając jego nadreaktywność. Zbilansowany układ immunologiczny działa sprawniej i szybciej w
zetknięciu ze szkodliwymi patogenami (wirusy, bakterie) czy niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi (zanieczyszczenia, toksyny).
Ponadto witamina C wzmaga aktywność komórek układu odpornościowego, zwiększając naturalną odporność organizmu na
infekcję.Witamina C – pogromca wolnych rodników!Wolne rodniki to niezwykle reaktywne substancje, które dokonują zniszczeń w
obrębie wielu układów naszego organizmu. Miliony naszych komórek codziennie narażone są na prawdziwe bombardowanie przez te
uboczne produkty przemiany materii. Powoduje to niszczenie DNA, białek, utlenianie związków tłuszczowych min. krążących we krwi
cząsteczek złego cholesterolu i wiele innych procesów mających destrukcyjny wpływ na organizm, powodując jego przyspieszone
starzenie się. Witamina C jest pod względem chemicznym silnym reduktorem (antyutleniaczem), który bardzo efektywnie neutralizuje i
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niszczy wolne rodniki.Dlaczego witamina C jest niezbędna dla naszej skóry?Za odporność i elastyczność skóry odpowiada kolagen. Jest
to białko, które stanowi ponad 1/3 całkowitej ilości protein w naszym organizmie i odpowiada za integralność jego tkanek. Kolagen
działa jak spoiwo – jego włókna nadają odpowiednią strukturę i elastyczność min. skórze, kościom, ścięgnom, stawom, naczyniom
krwionośnym, nabłonkom i paznokciom. Oprócz zapewniania właściwej kondycji skóry, jest on bardzo istotny w procesie gojenia się ran.
W pierwszym jego etapie wytwarzane są duże ilości kolagenu, który wykorzystywany jest do uzupełnienia powstałych uszkodzeń. Do
jego powstania niezbędna jest witamina C, która odpowiada w organizmie za prawidłowy poziom produkcji kolagenu, a także sprawny
proces gojenia się uszkodzeń skóry.Dlaczego tradycyjne formy witaminy C są mało skuteczne?Aby dana forma chemiczna witaminy C
mogła stać się aktywną w naszym organizmie witaminą C musi przebyć długą i trudną drogę. Po połknięciu ma do pokonania dwie
główne bariery. Po pierwsze musi przejść przez przewód pokarmowy i zostać wchłonięta do krwioobiegu, po drugie musi przedostać się
przez błonę komórkową do wnętrza komórki, w której jest potrzebna. Ponadto istotny jest fakt retencji- zatrzymywania przez organizm
witaminy C w jej aktywnej postaci. Mówiąc prościej im szybciej dana forma witaminy C potrafi przedostać się przez obie opisane wyżej
bariery i im dłużej pozostaje w ustroju w aktywnej formie tym bardziej jest biodostępna dla wszystkich procesów biochemicznych
zachodzących przy jej udziale i tym większe przynosi korzyści dla organizmu. Tradycyjnie stosowane formy witaminy C takie jak kwas
askorbinowy czy askorbinian wapnia wchłaniają się wolno i w niskim stopniu, ponadto pozostają w organizmie krótko i są szybko z
niego wydalane, co przy dużych dawkach w istotny sposób niepotrzebnie obciąża nerki i układ moczowy. Jest to bezpośrednio efektem
ich budowy chemicznej, małej stabilności cząsteczek i słabej przenikalności przez tkanki.PureWay-C® - innowacyjna najszybciej i
najlepiej wchłaniana witamina C.Najnowsze badania naukowe wykazały wyższość ultranowoczesnej formy witaminy C w postaci
tłuszczowych metabolitów (PureWay-C®) nad dostępnymi dotąd na rynku formami witaminy C – kwasem askorbinowym,
askorbinianem wapnia oraz askorbinianem/treonianem wapnia (Ester-C®). Ta innowacyjna forma witaminy C wchłania się znacznie
szybciej, wykazując niezwykle korzystną kinetykę w czasie. Tłuszczowe metabolity witaminy C (Pure Way-C®) niezwykle szybko
przedostają się z przewodu pokarmowego do krwioobiegu, skąd aktywna witamina C może być łatwo dystrybuowana do komórek. W
przeprowadzonym na grupie zdrowych ochotników badaniu klinicznym wykazano przewagę w szybkości wchłaniania tłuszczowych
metabolitów witaminy C nad innymi formami tej witaminy w odniesieniu do grupy kontrolnej. W porównaniu do innych obecnych na
rynku form witaminy C Pure Way-C® jest najkorzystniejszą i najszybszą w działaniu postacią tej niezwykle potrzebnej i aktywnej w
organizmie cząsteczki. (więcej o badaniu wchłanialności Pure Way-C®)Fakt doskonałego wchłaniania PureWay-C® do krwioobiegu
związany jest jednocześnie z wyjątkowo szybką przenikalnością tłuszczowych metabolitów witaminy C przez błony komórek.
Mikrokapsułkowane cząsteczki PureWay-C® mają znacznie większe powinowactwo do lipidowych struktur błon komórkowych, dlatego
łatwiej i sprawniej mogą przez nie przenikać do wnętrza komórek. W badaniach naukowych udowodniono, że ta forma witaminy C była
najszybciej absorbowana przez ludzkie limfocyty T H9. Te komórki układu odpornościowego, pełnią niezwykle istotne funkcje w
organizmie. Stanowią one pierwszą linię obrony przed złośliwymi wirusami i bakteriami, bezpośrednio wpływając na naszą odporność.
Witamina C jest im niezbędna do właściwego i efektywnego funkcjonowania. (więcej o badaniu absorpcji Pure Way-C®)PureWay-C® -
silny przeciwutleniacz. Siła antyoksydacyjna PureWay-C® ora zdolności do wymiatania wolnych rodników to kolejne cechy wyróżniające
tłuszczowe metabolity witaminy C od innych form witaminy C. Przebadano zdolność do wymiatania wolnych rodników poprzez analizę
stopnia redukcji DPPH, co pozwoliło określić stopień efektywności tłuszczowych metabolitów witaminy C w walce z wolnymi rodnikami.
(więcej o badaniu neutralizacji wolnych rodników przez Pure Way-C®)Wykazano, że PureWay-C® jest znacznie silniejszym
antyoksydantem niż Ester-C®, oraz wiele typowych produktów żywnościowych. Należy podkreślić fakt, że PureWay-C® to nie tylko
najwyższa jakość, najszybsze wchłanianie, jest to jedyna tak dobrze przebadana naukowo forma witaminy C.Naukowcy udowodnili
ponadto, że PureWay-C® przyspiesza i wspomaga naturalny proces gojenia się ran znacznie efektywniej od pozostałych form witaminy
C, najefektywniej wspomaga adhezję fibroblastów – łączenie się komórek wypełniających uszkodzenia skóry najsilniej wspomaga
rozrost neurytów – specjalnych wypustek komórek nerwowych, służących im do komunikacji i przesyłania impulsów nerwowych, co jest
bardzo istotne w procesie wzrostu układu nerwowego.Postaw na PureWay-C®, najlepszą witaminę C, a zyskasz:Produkt unikalny i
innowacyjnySkuteczność działania potwierdzoną w licznych badaniach naukowychWiarygodność: żaden inny produkt nie ma tak
bogatej dokumentacji naukowej, potwierdzającej jego skutecznośćSzybkość działania: PureWay-C® jest najszybciej absorbowaną przez
komórki formą witaminy CSkuteczniejsza pomoc w ochronie układu odpornościowegoUnikalnie zwiększona biodostępność, dzięki której
zyskuje się optymalny poziom niezbędnej dla organizmu aktywnej witaminy C.PureWay-C® to wyłącznie naturalne składniki i liczne
korzyści zdrowotnePureWay-C® bezpieczna i dobrze tolerowana forma witaminy C – przyjazna dla żołądkaJedyny taki produkt na
rynku.Sposób użyciaZalecana porcja dzienna: 1 kapsułka dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z
lekarzem.Składmikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy (PureWay-C®) (wit.C), bioflawonoidy cytrusowe, stearynian magnezu –
substancja przeciwzbrylająca, celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwniki:
E171, E104, E110).Substancje aktywneInformacja żywieniowa 1 kapsułkaPure Way- C® 556 mgw tym: Witamina C 500mg,
(833%*)Bioflawonoidy cytrusowe 100mg*%ZDS- procent realizacji dziennego zalecanego spożycia przez jedną porcję.
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