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SFD Witamina C 1000 + Rutyna 180 tableteki do ssania
 

Cena: 32,12 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 180 tabletek

Postać tabletki do ssania

Producent/
Dystrybutor

SFD S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 48 h

Opis produktu
 

SFD Witamina C 1000 + Rutyna to suplement diety, zawierający w swoim składzie witaminę C w dużej dawce, pochodzącą z czterech
różnych źródeł (kwas l-askorbinowy, l-askorbinian sodu, l-askorbinian wapnia, ekstrakt z dzikiej róży- rosa canina) oraz rutynę. Produkt
znakomicie sprawdza się w okresie jesienno- zimowym, u osób z obniżona odpornością, zmęczonych, ospałych, mających problemy ze
stawami, krążeniem żylnym, czy też z tendencją do rozszerzoych naczyń krwionośnych. Dodatkowym walorem, podnoszącym jakość
produktu z całą pewnością jest jego forma podania- tabletka do ssania, którą można zabrać ze sobą wszędzie i nie wymaga popijania. 
Właściwości składników Witamina C - bierze udział w prawidłowej produkcji kolagenu, wpływając na stan tkanki łącznej,  - zapewnia
prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych- uszczelnia je i wzmacnia, - wzmacnia kości, chrząstki, dziąsła, zęby i poprawia stan
skóry, - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, - jest najbardziej znanym antyoksydantem - chroni komórki
przed stresem oksydacyjnym, - ułatwia przyswajanie żelaza i uczestniczy w wytwarzaniu czerwonych krwinek, - wspiera proces gojenia
się ran, - hamuje utlenianie cholesterolu LDL, zmniejszając zmiany miażdżycowe, - reguluje ciśnienie krwi.  Rutyna - zwiększa
wchłanianie witaminy C, - spowalnia utlenianie witaminy C, przedłużając jej działanie, - działa przeciwzapalnie i zmniejsza obrzęki, -
uszczelnia i uelastycznia naczynie krwionośne, - obniża ryzyko wystąpienia chorób serca i miażdżycy, - działa antyoksydacyjnie - hamuje
syntezę niektórych wolnych rodników. Zalecane dzienne spożycie - 1 tabletka do 4 razy dziennie do ssania, - nie należy przekraczać
porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia, czyli 4 tabletek, - opakowanie zawiera 180 tabletek do ssania, czyli 45 porcji. 
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