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Ibuvit Witamina C 1000 30 tabletek
 

cena: 21,00 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ odpornościowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór witamin, zmęczenie, znużenie

Opis produktu
 

Opis:
Witamina C dla młodzieży i dorosłych
Witamina C pomaga w:
utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich; prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, skóry, zębów;
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, układu odpornościowego; utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych;
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym; regeneracji zredukowanej formy witaminy E.
Witamina C przyczynia się do: utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.
Witamina C należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie i jest kofaktorem w co najmniej ośmiu reakcjach enzymatycznych, w tym na
kilku etapach syntezy kolagenu. Witamina C jest wydalana z organizmu z moczem. Oznacza to, że konieczne jest ciągłe dostarczanie jej
wraz z pożywieniem. Organizm nie jest w stanie samodzielnie syntetyzować witaminy C ani jej magazynować.

TRÓJFAZOWE uwalnianie Witaminy C 1000 mg w różnym czasie i w różnych odcinkach przewodu pokarmowego dla optymalizacji
wchłaniania składników.

1. Warstwa FAST
SZYBKIEGO UWALNIANIA:
Zawiera 250 mg witaminy C.

2. Warstwa NORMAL
NORMALNEGO UWALNIANIA:
Zawiera 250 mg witaminy C.

3. Warstwa RETARD
OPÓŹNIONEGO UWALNIANIA:
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Zawiera 750 mg witaminy C.

Skład: 
witamina C (kwas l-askorbinowy); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; stabilizator: hydroksypropylometyloceluloza,
hydroksypropyloceluloza; substancja wypełniająca: fosforan wapnia; substancje przeciwzbrylające: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Zalecane spożycie: 
1 tabletka dziennie. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Dodatkowe informacje:
Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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