Antyoksydanty: Witamina C - 1000 z bioflawonoidami i ekstraktem z ró?y 240 tabletek

CENA POZA PROMOCJ? 67,00 z?.

Description

Witamina C, to podstawa zdrowia.
Niestety nie jest wytwarzana przez organizm cz?owieka,
dlatego musimy codziennie dostarcza? j? wraz z po?ywieniem lub w formie suplementacji.
Jednakg?e jest ona wra?liwa na wysok? temperatur? i jakakolwiek obróbka termiczna ?ywno?ci niszczy zawart? w
niej witamin? C.
Dlatoge najlepszym sposobem na dostarczanie jej organizmowi jest w?a?nie suplementacja.
Nale?y jednak pami?ta? aby by?a dostarczana wraz z bioflawonoidami, poniewa? to one w?a?nie najcz??ciej towarzysz? jej w naturze i
u?atwiaj? jej przyswajalno?? jak i skuteczno??.

W czasie choroby zapotrzebowanie na witamin? C wzrasta do 2000 - 6000 mg dziennie.
Osoby pal?ce
(1 papieros niszczy nawet 300 mg witaminy)
Kobiety w ci??y, w okresie karmienia piersi?, stosuj?ce ?rodki antykoncepcyjne
oraz ludzie starsi
potrzebuj? wi?cej witaminy C.
Chc?c prowadzi? suteczn? profilaktyk? zdrowotn? powinni?my pami?ta? o witaminie C.
Dzia?anie witaminy C:
Jest jednym z silniejszych przeciwutleniaczy,
zabezpiecza zw?aszcza przed niszczycielskim wp?ywem wolnych rodników na tkank?
??czn?.

Dzia?a odtruwaj?co,
przyspiesza gojenie ran i z?ama?
Hamuje powstawanie krwotoków i krwawie?
Chroni skór? przed dzia?aniem s?o?ca i przed starzeniem.
Aktywizuje uk?ad odporno?ciowy
pobudza wzrost i sprawno?? komórek odporno?ciowych typu T i B i innych bia?ych
cia?ek krwi,
zwi?ksza ilo?? interferonu, który reguluje system immunologiczny i posiada dzia?anie
antywirusowe.
Witamina C zapewnia prawid?owe dzia?anie serca i uk?adu krwiono?nego.
Reguluje produkcj?, niezwykle wa?nego dla organizmu, cholesterolu w w?trobie i
przetwarzanie go w kwasy ?ó?ciowe.
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Zapobiega odk?adaniu si? cholesterolu na ?ciankach naczy? krwiono?nych, chroni?c w
ten sposób przed mia?d?yc? i chorob? wie?cow?.
Zwalczaj?c wolne rodniki chroni przed zmianami nowotworowymi.
Bierze udzia? w produkcji hormonów zwalczaj?cych stres.
Przyczynia si? do leprzej przyswajalno?ci przez organizm manganu i ?elaza.
Zmniejsza toksyczno?? miedzi, wanadu, kobaltu, rt?ci i innych metali ci??kich.
Zawarto?? jednej tabletki: 1000 mg kwas L-askorbinowy (lewoskr?tny), 20 mg bioflawonoidów cytrusowych, ekstrakt z ró?y (20:1) 20 mg.
celuloza mikrokrystaliczna (substancja wype?niaj?ca), sole magnezowe kwasów t?uszczowych (substancja przeciwzbrylaj?ca).
Zawarto?? opakowania: 240 tabletek
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