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F-Lipocaps C 1000 kaps. 120 kaps.
 

Cena: 78,00 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Przedłużone uwalnianie

Badania potwierdziły, że zastosowana w LIPOCAPS C 1000 kapsułka chroni liposomy aż do 4 godzin przed niekorzystnym dla nich
środowiskiem żołądka.
Naprawdę czysty skład

LIPOCAPS C 1000 nie zawiera m.in. sztucznych dodatków, konserwantów, alkoholu i słodzików. Dodatkowo nie wymaga
przechowywania w lodówce.
Stabilność

LIPOCAPS C 1000 to najbardziej stabilna liposomalna witamina C spośród przebadanych produktów.
Technologia produkcji LIPOCAPS C 1000 została opracowana we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
skład produktu

Porcja dzienna- 4 kapsułki zawiera (referencyjna wartość spożycia %):

  Witamina C- 1 000 mg (1 250%).

Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy), fosfolipidy (z lecytyny słonecznikowej), inulina, kapsułka (HPMC
hydroksypropylometyloceluloza, guma gellan).
sposób użycia

Spożyć 2 razy dziennie po 2 kapsułki przed lub w trakcie posiłku.

Ilość kapsułek w opakowaniu: 120.
Ilość porcji w opakowaniu: 30.
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Zawartość opakowania netto: 90 g.
Zawartość 1 kapsułki netto: 750 mg.
środki ostrożności

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży,
karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Osoby mające predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub
chorujące na kamicę nerkową powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem produktu. Zalecamy zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia. WYNIKI BADAŃ:
Liposomalna witamina C jest zamknięta w niewielkich, wodno-lipidowych pęcherzykach zwanych liposomami.
Witamina ta jest wysoce przyswajalna oraz w niewielkim stopniu wydalana z organizmu, co ma istotne znaczenie w przypadku
zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.

Skuteczność liposomów wynika z ich niewielkich rozmiarów oraz podobieństwa ich budowy do struktury błony komórkowej jelita, co
ułatwia przenikanie zawartej w liposomach substancji.

Ważną rolę odgrywa stabilność liposomów i zabezpieczenie ich przed niekorzystnym dla nich środowiskiem żołądka. Średni czas
przebywania treści w żołądku wynosi od 2 do 4 godzin. W tym czasie liposomy mogą zostać zniszczone lub ulec agregacji (łącznie w
duże skupiska). Rozmiar liposomów również wpływa na ich przyswajalność - im większe tym utrudniona wchłanialność.

Dlatego też powstał LIPOCAPS C 1000 - innowacyjna, sucha forma liposomu:

1) zamknięta w kwasoodpornej kapsułce o przedłużonym uwalnianiu

Badania potwierdziły, że zawarta w LIPOCAPS C 1000 kapsułka chroni liposomy aż do 4 godzin w środowisku żołądka, z kolei w jelicie
uwalnia je bardzo szybko (do 12-20 minut).
Inne kapsułki rozpadłyby się bardzo szybko w żołądku uwalniając tam liposomy.
2) stabilna w środowisku żołądka

Unikalna technologia pozwoliła stworzyć niewielkich rozmiarów, stabilne liposomy, odporne na oddziaływanie środowiska żołądka.
Technologię opracowano we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Badaniu stabilności poddano również m.in. liposomalne suplementy diety z witaminą C w formie żelu oraz płynu. Według badania obie
formy wykazały niestabilność w środowisku żołądka. Początkowe rozmiary badanych liposomów* (kolor niebieski) uległy powiększeniu
(kolor czerwony), co wskazuje na ich agregację. Dodatkowo w formie żelowej zaobserwowano wytrącanie się osodu, będący efektem
niestabilności.

* W jednym produkcie występują liposomy o różnej wielkości.
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