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WITAMINA C MSE MATRIX 500MG 180 TABL DR ENZMANN
 

Cena: 148,00 PLN

Opis słownikowy

Postać TABL.500MG

Producent Mito-Pharma

Opis produktu
 

Witamina C MSE DR ENZMANN

Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników.
Ponadto witamina C bierze udział w przemianie materii, umożliwia działanie neuroprzekaźników, zwiększa wchłanialność żelaza,
reguluje gospodarkę hormonalną oraz wspomaga detoksykację organizmu i prawidłową pracę wątroby.
Organizm czlowieka nie jest zdolny, by samodzielnie syntetyzować witaminę C, dlatego musi być ona przyjmowana z zewnątrz.
Odpowiednia suplementacja pozwala na uzupełnienie szkodliwych niedoborów. Aby wchłanialność tej witaminy była największa, musi
ona być w odpowiedniej postaci, umożliwiającej stopniowe uwalnianie.
Biologiczną, doskonale przyswajalną postacią witaminy C jest lewoskrętny kwas askorbinowy (L - askorbinowy) - nie daje on efektu
zakwaszenia organizmu.
Witamina C MSE matrix 500 mg Dr. Enzmann jest w 100% aktywną biologicznie postacią kwasu L - askorbinowego o budowie
matrycowej.

Tabletki witaminy C MSE matrix 500 mg Dr. Enzmann zbudowane są warstwowo. Kryształy lewoskrętnego kwasu askorbinowego
zostały wbudowane w matrycę, dzięki czemu podczas trawienia następuje stopniowe uwalnianie witaminy C z kolejnych powłok. Stałe
dawki witaminy C uwalniane partiami gwarantują odpowiednią podaż tej witaminy do ok. 8 godzin. Jednocześnie - spowolnione
uwalnianie powoduje również stopniowe wydalanie, dzięki czemu witamina C w tej postaci nie obciąża nerek ani żołądka. Dlatego
witamina C MSE matrix 500 mg może być zażywana przez każdego (również przez osoby cierpiące na schorzenia żołądka i nerek, oraz
przez cukrzyków) i w każdym wieku.
Witamina C MSE matrix jest też doskonałym środkiem wzmacniajacym odporność - przyjmowanie jej na noc wspomaga regenerację
organizmu i przyczynia się do prawidłowego działania systemu immunologicznego.

Witamina C MSE matrix jest produkowana zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), co gwarantuje bezpieczeństwo jej
stosowania, najwyższe standardy jakości i brak zanieczyszczeń.

Skład: kwas L - askorbinowy, substancja wypełniająca (hydroksypropylometyloceluloza i celuloza), skrobia, substancja powlekająca
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(barwnik: dwutlenek tytanu, substancja wypełniająca: polidekstroza i hydroksypropylometyloceluloza, trójglicerydy kwasów
tłuszczowych), dwutlenek krzemu.

Nie zawiera kazeiny, glutenu, drożdży, żelatyny.
Informacja dla diabetyków: 0, 0034BE

Stosowanie: 1 tabletka dziennie wiezorem (dawka: 500 mg witaminy C). Należy spożyć podczas posiłku, popijając wodą.

Partner kooperacyjny MSE Pharmazeutika: MITO-PHARMA
ul. Sikorskiego 22
66 - 400 Gorzów Wlkp.
www.mito-pharma.pl
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