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Solgar, Ester witaminy C-Plus 500 mg, 50 kapsułek
 

Cena: 75,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

 

Kwas askorbinowy, czyli inaczej witamina C to związek rozpuszczający się zarówno w wodzie, jak i w tłuszczach. Ma bardzo szerokie
zastosowanie m.in. jako przeciwutleniacz zapobiegający procesom starzenia się skóry, wspomaga odporność organizmu, poprawia
pracę układu krążenia, a także działa przeciwnowotworowo. Jej potencjał wykorzystała w swoich produktach firma Solgar, oferująca
naturalne leki i suplementy diety. Efektem jest m.in. Solgar Ester C – preparat, który zawiera w każdej tabletce 500 mg witaminy C w
postaci Ester C®, dostępny w ofercie prowadzonej przez nas apteki online.

W jego składzie znajdują się ponadto:

bioflawonoidy cytrusowe,
dzika róża,
rutyna,
acerola.

Dzięki tym składnikom w naturalny sposób zwiększa się działanie witaminy C.

Dwukrotnie szybsze działanie

Ester C®, który zawierają produkty Solgar, jest opatentowany i zawiera aktywne metabolity witaminy C. Są to:

kwas L-treonowy,
kwas L-lyksonowy,
kwas L-ksylonowy.

One również w znacznym stopniu zwiększają aktywność witaminy C. W porównaniu do zwykłej witaminy Solgar Ester C:
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ma dwukrotnie szybsze działanie,
dwukrotnie dłużej utrzymuje maksymalny poziom w komórkach,
czterokrotnie szybciej przyswaja się w komórkach.

Przyjazna forma przyswajania

Tabletki Ester C wyprodukowane przez firmę Solgar nie mają kwaśnego smaku - witamina jest buforowana wapniem. Posiada więc
neutralne pH 6,7. Jest to forma przyjazna dla przewodu pokarmowego i nerek, nawet w większych dawkach.

Produkty Solgar są hipoalergiczne i odpowiedni dla wegetarian – takim też jest Ester C Plus, w której nie ma:

glutenu,
pszenicy,
składników mlecznych,
soi,
drożdży.

Ponadto tabletki z witaminą C nie zawierają substancji słodzących, sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub
barwiących.

Poza witaminą C w kapsułkach nasza apteka zapewnia szeroki wybór leków firmy Solgar, które można zamówić przez internet.

Składniki i dawkowanie

Jedna kapsułka roślinna. Solgar Ester C zawiera: Składniki aktywne:

Witamina C 500 mg,
(Ester-C®, L-askorbinian wapnia),
Bioflawonoidy cytrusowe (kompleks) 25 mg,
Sproszkowana dzika róża 10 mg (Rosa canina),
Sproszkowany wyciąg z owoców aceroli 10 mg Malpighia glabra) (4:1),
Rutyna 5 mg.

Naturalne substancje pomocnicze:

Otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza

Substancje przeciwzbrylające:

sole magnezowe kwasów tłuszczowych (roślinnych),
dwutlenek krzemu.

Dawkowanie: 1 kapsułka dziennie
Opakowanie: 50 kapsułek
Zapewnia kurację: 50 dni
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