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Naturell Ester-C Plus, 50 tabletek
 

cena: 29,56 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Naturell Ester-C Plus stanowi po??czenie witaminy C w opatentowanej formie Ester-
C® oraz sk?adników naturalnie z ni? wyst?puj?cych: ekstraktu z bioflawonoidów cytrusowych pomara?czy
chi?skiej Citrus sinensis, ekstraktu z aceroli Malphighia punicifolia/glabra, ekstraktu z dzikiej ró?y Rosa
canina oraz rutyny z owoców sofory japo?skiej Sophora japonica. Zawarta w preparacie witamina C jest
ca?kowicie buforowana wapniem, dzi?ki czemu ma ona neutralne pH wynosz?ce 6,7. Eliminuje to
niekorzystne dzia?anie na przewód pokarmowy zwi?zane ze zwi?kszon? kwasowo?ci? witaminy C.
Udowodniono równie?, ?e podczas suplementacji preparatem w tej formie zmniejsza si? wydalanie
szczawianów z organizmu w porównaniu do suplementacji kwasem askorbinowym. Mo?e to wp?ywa? na
zmniejszenie ryzyka wyst?pienia niekorzystnych efektów stosowania kwasu askorbinowego ze strony nerek.

Wykazano, ?e forma Ester-C®, w porównaniu do zwyk?ego kwasu askorbinowego:
- dzia?a szybciej
- szybciej przyswaja si? w organizmie
- lepiej przenika oraz d?u?ej utrzymuje si? w leukocytach (komórkach odporno?ciowych).

Dawkowanie
 Zalecana porcja: doro?li - 1-2 tabletki dziennie po posi?ku. 

Sk?ad
 Witamina C (Ester-C®, L-askorbinian wapnia); substancja wype?niaj?ca: celuloza mikrokrystaliczna, ?el
celulozowy; kompleks bioflawonoidów cytrusowych Citrus sinensis; substancja glazuruj?ca: kwasy t?uszczowe
(kwas stearynowy), ekstrakt z owoców aceroli Malpighia punicifolia/glabra; ekstrakt z owoców dzikiej
ró?y Rosa canina; rutyna; substancje glazuruj?ce: dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza, sole
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magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu); barwnik: karmel amoniakalny; substancja
glazuruj?ca: glikol polietylenowy. 

 Jedna tabletka zawiera: Witamina C (Ester-C®, L-askorbinian wapnia) 500 mg, kompleks bioflawonoidów
cytrusowych 25 mg, ekstrakt z owoców aceroli 12,5 mg, ekstrakt z owoców dzikiej rózy 12,5 mg, rutyna 12,5
mg.

Dwie tabletki zawieraj?: Witamina C (Ester-C®, L-askorbinian wapnia) 1000 mg, kompleks bioflawonoidów
cytrusowych 50 mg, ekstrakt z owoców aceroli 25 mg, ekstrakt z owoców dzikiej rózy 25 mg, rutyna 25 mg.

Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci ryb, soi i ich produktów pochodnych.
 
Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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