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Solgar, Ester witaminy C-Plus 1000 mg, 30 tabletek
 

Cena: 74,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

Solgar Ester C – specjalna forma witaminy C

W procesie powstawania tkanki łącznej, która spaja tkanki organizmu i usprawnia transport składników pomiędzy nimi, udział bierze
m.in. witamina C. Odgrywa ona szczególne znaczenie w metabolizmie lipidów oraz w profilaktyce niedokrwiennej choroby serca. Jej
źródłem może być Solgar Ester C – suplement diety, jeden z produktów firmy Solgar, oferującej też leki homeopatyczne. Znaleźć je
można w stałej ofercie online prowadzonej przez nas apteki internetowej, a wyróżnia je dobra cena.

Solgar Ester C to preparat, który w każdej tabletce zawiera 1000 mg witaminy C w postaci Ester C®. Stanowi źródło specjalnej formy
witaminy C, która jest rozpuszczalna zarówno w wodzie, jak i w tłuszczach. W suplemencie diety znajdują się ponadto:

bioflawonoidy cytrusowe,
dzika róża,
rutyna,
acerola.

Są to składniki, które naturalnie i aktywnie potęgują działanie witaminy C. Ponadto znajdujący się w suplemencie Ester C® jest
opatentowany i zawiera aktywne metabolity witaminy C #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 䰀ⴀ琀爀攀漀渀漀眀礀Ⰰ 䰀ⴀ氀礀欀猀漀渀漀眀礀Ⰰ 椀 䰀ⴀ欀猀礀氀漀渀漀眀礀⌡⍃倣℣. To one w znacznym stopniu
zwiększają aktywność witaminy C. Ponadto umożliwiają jej wyjątkowe działanie w systemie 2-2-4 w stosunku do zwykłej witaminy.
Oznacza to:

dwukrotnie szybsze działanie,
dwukrotnie dłuższe utrzymywanie maksymalnego poziomu w komórkach,
czterokrotnie szybsze przyswajanie w komórkach.

Dla kogo są produkty Solgar?

Tabletki Ester C firmy Solgar, które sprzedaje nasza apteka internetowa, nie są kwaśne i mają naturalne pH. Podobnie jak inne produkty
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Solgar i ten jest hipoalergiczny oraz odpowiedni dla wegan i wegetarian.

U osób, które cierpią na nadciśnienie tętnicze, palą papierosy, są zestresowane, prowadzą nieprawidłowy styl życia, jak również u
alkoholików i cukrzyków dzienne zapotrzebowanie na witaminę C jest znacznie większe niż u innych. Solgar Ester C to wysoko
przyswajalne jej niekwasowe źródło, jak i bioflawonoidów. Niedobór witaminy C może objawiać się m.in.:

pękającymi naczyniami krwionośnymi,
spadkiem odporności,
niedokrwistością,
osłabieniem,
szybkim męczeniem się,
zaczerwienieniem,
krwawieniem z dziąseł,
bólami kostno-stawowymi.

Dlatego warto zaopatrzyć się w sprawdzone produkty, które mogą uzupełnić dodatkowo jej niski poziom.

Skład i dawkowanie:

Jedna tabletka zawiera: Składniki aktywne:

Witamina C (askorbinian/treonian wapnia) 1000 mg,
Bioflawonoidy Cytrusowe 50 mg,
Acerola Sproszkowany Ekstrakt (4:1) 25 mg,
Dzika Róża Sproszkowana 25 mg,
Rutyna 25 mg.

Naturalne substancje pomocnicze: Substancje Wypełniające:

fosforan dwuwapniowy,
celuloza mikrokrystaliczna,
hydroksypropyloceluloza.

Substancje przeciwzbrylające:

dwutlenek krzemu,
roślinny kwas stearynowy,
roślinny stearynian magnezu.

Guma celulozowa

Substancja Poślizgowa: hydroksypropylometyloceluloza

Glicerol roślinny
Dawkowanie: 1 tabletka dziennie
Opakowanie: 30 tabletek
Zapewnia kurację: 30 dni
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