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WITAMINA C MSE MATRIX, 500 MG, 30 TABLETEK,
PRZEDŁUŻONE UWALNIANIE
 

cena: 32,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki

Producent Mito-Pharma

Substancja
czynna

Witamina C (Kwas askorbinowy)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

WITAMINA C MSE MATRIX O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU ma ogromne znaczenie dla organizmu. To rodzaj witaminy , która ma
przedłużone uwalnianie, charakteryzuje się długotrwałym działaniem, ponieważ tabletki zbudowane są warstwowo. Jest najbardziej
znaną witaminą rozpuszczalną w wodzie. Odgrywa ważną rolę dla systemu odpornościowego, a także zwalcza wolne rodniki.

Uwalnianie witaminy C w organizmie trwa od 6 do 8 godzin. Utrzymuje wtedy stały poziom witaminy C we krwi, które zapewnia pełne i
efektywne wykorzystanie witaminy C i tym samym chroni komórki wzmacniając system odpornościowy.

SKŁADNIKI:

Witamina C (54 g / 100 g)

DZIAŁANIE:

- bierze udział w procesach wytwarzania np. hormonu wzrostu oraz hormonów regulujących cykl płciowy kobiety i wytwarzanie nasienia
u mężczyzn
- jest niezbędnym koenzymem ośmiu koniecznych do życia enzymów przemiany materii
- uczestniczy w ochronie naczyń krwionośnych przed degradacją białka i ich uszkodzeniem
- uczestniczy w tworzeniu enzymów trawiennych i wspiera naturalną barierę ochronną soku żołądkowego zwalczającego zbędne
bakterie
- wspomaga neutralizację szkodliwych dodatków w żywności (metali ciężkich, pestycydów, antybiotyków, hormonów, beta blokerów i
azotanów)
- poprawia wchłanianie żelaza z pożywienia
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STOSOWANIE:

1 tabletka dziennie wieczorem.

Witamina C MSE matrix może być bezpiecznie spożywana w każdym wieku.

Dla diabetyków: 1 tabletka odpowiada 0,0034 BE.

Podmiot odpowiedzialny:

Mito-Pharma Dorota Krawczyk
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp

Sprawdź także inne preparaty zawierajace witaminę C

 Witamina C krople | Witamina C tabletki | Witamina C kapsułki 
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