Produkty Quicksilver : Liposomowa (liposomalna) Witamina C

Liposomowa (liposomalna) Witamina C

Liposomowa Witamina C z dodatkiem kwasu R-liponowego

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzeda?y brutto: 130,00 z?
Kwota podatku:

Zadaj pytanie o produkt
Producent: Quicksilver Scientific

Szczegó?y produktu
Suplement diety Liposomowa WITAMINA C – (ETHERIC DELIVERY Vitamin C with R-lipoic Acid) 50 mL (1,7 oz.)
Jest najbardziej przyswajaln? form? Witaminy C. Witamina C jest podstaw? ka?dego programu detoksykacji poniewa? wspomaga system, który eliminuje toksyny. Jest bardzo efektywna przy
usuwaniu o?owiu i innych metali ci??kich z naszego sytemu oraz wspomaga w walce z wolnymi rodnikami, które tworz? si? w w?trobie w czasie pierwszego etapu detoksykacji.
Kwas R-liponowy posiada dobrze udokumentowan? zdolno?? zwi?kszania syntezy glutationu poprzez szlak Nrf2. Stosowanie witaminy C i kwasu R-liponowego w postaci liposomowej
wspomaga znacz?co ochron? komórki zale?n? od glutationu.
Przyswajalno?? witaminy C istotnie zmniejsza si? wraz ze wzrostem stosowanej dawki. Zastosowanie liposomowej witaminy C pozwala omin?? ten efekt, zapewniaj?c optymaln?
przyswajalno?? witaminy C na poziomie komórkowym, nierzadko wy?sz? ni? przy podaniu do?ylnym.
Zalety:

doustne podawanie zapewniaj?ca najlepsz? wewn?trzustrojow? dost?pno??
?atwe dozowanie, bezpo?rednio z opakowania
dodatkowe zalety poza detoksykacj?:
wsparcie systemu imonulogicznego w sezonie przezi?bie? i grypy
Witamina C z kwasem R-liponowym stymuluje aktywno?? fibroblastów w syntezie kalogenu.
Sk?ad: witamina C (w postaci L-askorbinianu sodu), fosfatydylocholiny (z oczyszczonej lecytyny sojowej), sód, kwas R-liponowy, woda, etanol, gliceryna, fosfolipidy, aromat cytrynowy - olejek
eteryczny.
Zalecana do spo?ycia dzienna porcja: od 1 do 2 porcji dozownika bezpo?rednio do jamy ustnej 2 razy dziennie. Jedna porcja dozownika - 0,5 mL, to porcja p?ynu uzyskana po naci?ni?ciu
dozownika. Preparat nale?y przetrzyma? w jamie ustnej pomi?dzy policzkiem a dzi?s?ami przez 30 sekund przed po?kni?ciem. Preparat mo?e by? rozcie?czany w wodzie. Najlepiej
przyjmowa? na czczo oraz minimum 10 minut przed posi?kiem. Po otwarciu preparat nale?y zu?y? w ci?gu miesi?ca oraz przechowywa? w lodówce.
Maksymalna zalecana do spo?ycia dzienna porcja : 2mL – 4 porcji dozownika.
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Ilo?? porcji w opakowaniu: 25.
Wykaz sk?adników zalecanej do
spo?ycia dzienna porcja
Witamina C

% dziennego
spo?ycia
625 %

w postaci L-askorbinianu sodu - 500
mg
Fosfatydylocholiny (z oczyszczonej
lecytyny sojowej) – 119 mg

x

Sód - 65 mg

x

Kwas R-liponowy – 25 mg

x

(x – nie okre?lono dziennego spo?ycia)

Zawiera ?ladowe ilo?ci: woda, etanol, gliceryna, fosfolipidy, aromat cytrynowy olejek eteryczny (naturalny cytrynowy olejek eteryczny (olej ze
skórki cytryny) w ilo?ci 0,002 mg/mL)
Produkt jest suplementem diety zarejestrowanym i dopuszczonym do obrotu przez G?ówny Inspektorat Sanitarny w Polsce.

Opinie
Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.
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