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OLIMP Gold-Vit.C 500 Plus Pure Way kaps. 3
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
Gold-Vit C 500 plus to suplement diety zawierający opatentowaną witaminę C, nowej generacji – PureWay-C.

Preparat jest mikrokapsułkowanym kompleksem kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych (tłuszczowych metabolitów),
wzbogaconych bioflawonoidami cytrusowymi, który wspomaga układ odpornościowy i jest przyjazny dla żołądka.

Witamina C jest niezbędna dla naszego organizmu ponieważ:

organizm nie jest w stanie jej sam produkować,
jest niezwykle istotna w wielu procesach biochemicznych i metabolicznych,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
wpływa także na zachowanie prawidłowej pracy układu immunologicznego w trakcie oraz po intensywnych ćwiczeniach fizycznych
(korzystny efekt uzyskuje się stosując dawkę 200 mg oprócz zalecanego dziennego spożycia witaminy C),
przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu i dzięki temu prawidłowego funkcjonowania kości, zębów, chrząstek, dziąseł, skóry i
naczyń krwionośnych,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Gold-Vit C 500 plus to wysoko przyswajalne źródło witaminy C, które w połączeniu z ekstraktem bioflawonoidów cytrusowych tworzy
unikalny, najwyższej jakości kompleks witaminy C PureWay-C.

Najnowsze badania naukowe wykazały wyższość ultranowoczesnej formy witaminy C w postaci tłuszczowych metabolitów (PureWay-
C) nad dostępnymi dotąd na rynku formami witaminy C – kwasem askorbinowym, askorbinianem wapnia oraz
askorbinianem/treonianem wapnia (Ester-C). Ta innowacyjna forma witaminy C wchłania się znacznie szybciej, wykazując niezwykle
korzystną kinetykę w czasie. Tłuszczowe metabolity witaminy C (Pure Way-C) niezwykle szybko przedostają się z przewodu
pokarmowego do krwioobiegu, skąd aktywna witamina C może być łatwo dystrybuowana do komórek. W przeprowadzonym na grupie
zdrowych ochotników badaniu klinicznym wykazano przewagę w szybkości wchłaniania tłuszczowych metabolitów witaminy C nad
innymi formami tej witaminy w odniesieniu do grupy kontrolnej. W porównaniu do innych obecnych na rynku form witaminy C Pure Way-
C® jest najkorzystniejszą i najszybszą w działaniu postacią tej niezwykle potrzebnej i aktywnej w organizmie cząsteczki.
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Fakt doskonałego wchłaniania PureWay-C do krwioobiegu związany jest jednocześnie z wyjątkowo szybką przenikalnością
tłuszczowych metabolitów witaminy C przez błony komórek. Mikrokapsułkowane cząsteczki PureWay-C mają znacznie większe
powinowactwo do lipidowych struktur błon komórkowych, dlatego łatwiej i sprawniej mogą przez nie przenikać do wnętrza komórek. W
badaniach naukowych udowodniono, że ta forma witaminy C była najszybciej absorbowana przez ludzkie limfocyty T H9. Te komórki
układu odpornościowego, pełnią niezwykle istotne funkcje w organizmie.

Siła antyoksydacyjna PureWay-C oraz zdolności do wymiatania wolnych rodników to kolejne cechy wyróżniające tłuszczowe metabolity
witaminy C od innych form witaminy C. Przebadano zdolność do wymiatania wolnych rodników poprzez analizę stopnia redukcji DPPH,
co pozwoliło określić stopień efektywności tłuszczowych metabolitów witaminy C w walce z wolnymi rodnikami.

Informacja żywieniowa 1 kapsułka
Pure Way- C 556 mg
w tym: Witamina C 500 mg, (625%*)
Bioflawonoidy cytrusowe
(z ekstraktu oraz PureWay-C)
100 mg

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy (wit.C), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; bioflawonoidy
cytrusowe, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (składnik otoczki – żelatyna, barwnik: E
171).

ZASTOSOWANIE:
Gold-Vit C 500 plus przeznaczony jest dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C, szczególnie dla narażonych
na stres, palących papierosy, osób starszych oraz aktywnych fizycznie. Polecany szczególnie w okresie obniżonej odporności.

Zalecana porcja dzienna: 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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