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Lipozomal Vitamina C 60 cps
HYPERNATURA

Formulă lipozomală originală LipoCellTech™,
obținută printr-un proces patentat de alcătuire
naturală a lipozomilor. Tehnologia
LipoCellTech™ a fost dezvoltată, perfecționată
și implementată în decursul a peste 10 ani de
studii și cercetări de laborator și se remarcă
prin procesul unic, complet natural, de obținere
a lipozomilor fără utilizarea temperaturilor
mari, a presiunilor înalte, fără adăugarea de
solvenți, conservanți, arome sau alte
ingrediente inactive. Metoda naturală permite
obținerea unor lipozomi cu stabilitate înaltă, cu

o dimensiune optimă a particulelor lipozomale, care variază între 60 și 172 nm,
conferindu-le astfel absorbția celulară maximă.

Vitamina C este implicată în numeroase procese biologice care au loc în corpul uman. Funcția sa
puternic antioxidantă ajută la menținerea sănătății celulare, susținând activitățile zilnice ale
sistemului imunitar.

Vitamina C contribuie la:

biosinteza colagenului necesară sănătății vaselor de sânge, a oaselor, cartilajelor,
giingiilor și dinților;
formarea de colagen necesară frumuseții și sănătății pielii;
susținerea proceselor de vindecare ale organismului;
creșterea absorbției fierului și a calciului în intestin;
creșterea și dezvoltarea normală a copiilor;
menținerea funcționalității normale a sistemului imunitar în timpul și după activitate fizică
intensă;
metabolizarea proteinelor;
funcționarea normală a sistemului nervos;
protejarea celulelor de stresul oxidativ;
creșterea rezistenței capilarelor sanguine;
prevenirea bolilor cardiovasculare;
menținerea funcțiilor psihologice normale;
scăderea colesterolului rău (LDL) și la prevenirea oxidării colesterolului bun (HDL);
reducerea stărilor de oboseală sau extenuare psiho-fizică;
diminuarea stărilor alergice în caz de astm sau urticarie;
buna funcționare a celulelor hepatice;
reducerea riscului de proliferare a cancerului în organism;
diminuarea efectelor secundare ale chimio și radioterapiei;
eliminarea reziduurilor celulare canceroase după apoptoza indusă de acțiunea
Salvestrolilor.
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LipoCellTech™
Vitamine minerale, extracte naturale în formă de pudră lipozomală pură

Absorbția suplimentelor lipozomale este de 20 de ori mai mare decât în cazul suplimentelor clasice.
Tehnologia brevetată LipoCellTech™, Marea Britanie, distribuită exclusiv în România sub brandul
Hypernatura®, permite obținerea unei forme unice, naturale, de lipozomi, fără utilizarea
temperaturilor și a presiunilor înalte, fără solvenți sau adăugare de alcool, arome sau alte
ingrediente inactive.

Cele mai cunoscute metode de producere a suplimentelor lipozomale utilizează temperaturi și
presiuni înalte, sau substanțe chimce. Din cauza acestui motiv ingredientele active nu rămân intacte.

Tehnologia de încapsulare lipozomală LipoCellTech™ permite obținerea lipozomilor printr-o
metodă naturală și unică în lume.

Moleculele lipozomale au stabilitate și biodisponibilitate ridicate;
Nu necesită adăugarea alcoolului și a substanțelor chimice pentru conservare;
Metoda unică, brevetată în SUA, nu necesită utilizarea temperaturilor înalte și a presiunilor
ridicate;
Capsulele sunt condiționate în flacon de sticlă brună (singura soluție de ambalare care
păstrează nealterate calitățile produsului și nu influențează proprietățile acestuia);
Gustul este fără arome adăugate, iar capsulele sunt foarte ușor de administrat.

Majoritatea suplimentelor sub formă de comprimate, capsule sau pudră, sunt foarte puțin
absorbite de către corp. Ele sunt distruse în mediul intestinal înainte de a ajunge la
destinație.

Prin învelișul fosfolipidic, vitaminele și mineralele lipozomale sunt protejate pe măsură ce înaintează
prin stomac și intesitne. Microsfera lipozomală, alături de nutrienții pe care îi poartă în interiorul
ei, ajunge intactă în fluxul sanguin, după care este absorbită direct în celulă.

Metoda folosită de LipoCellTech™ reproduce modelul naturii

Tehnologia brevetată copiază modul în care organismul obține natural propriile structuri lipozomale.
Astfel corpul va recunoaște moleculele lipozomale ca fiind ale sale, asigurând un grad de
absorbție ce depășește 95%. După livrarea ingredientelor active către celule, învelișul fosfolipidic
din care este compus lipozomul se contopește cu peretele celular, fortificându-l și regenerându-l.

Procesul patentat de obținere naturală a lipozomilor a luat naștere dintr-un studiu atent al
structurilor lipidice și dezvoltarea, în parcursul mai multor ani, de diferite metode de înfășurare a
lipidelor în jurul unor enzime și molecule, astfel încât aceastea să poată fi studiate în mediul lor
natural cu scopul obținerii de rezultate exacte.

Produsele lipozomale inovatoare ale LipoCellTech™ se remarcă prin compoziția lor pură.
Metoda de producție asigură prezența ingredientelor pure, active și lipsa agenților de
încărcare, antiaglomeranților sau a conservanților.

În parcursul întregului proces brevetat de producție se folosesc doar ingrediente selecționate
pentru puritatea lor. Unitatea de producție este certificată GMP și respectă proceduri stricte de
calitate. Fiecare etapă a procesului de fabricație este atent documentată și testată. Curățarea
utilajelor de producție LipoCellTech™ este făcută exclusiv cu agenți de curățare organici.

Din păcate termenul lipozomal nu este protejat prin lege, astfel există și produse vândute ca fiind



lipozomale dar formulele rezultate, de cele mai multe ori, nu prezintă stabilitate în tractul digestiv.
Alte forme „liposolubile” de vitamina C (ascorbil palmitat, ascorbil oleat și cetil ascorbat) sunt ieftin
de obținut, astfel au prețuri mai mici dar sunt digerate rapid înainte de a avea loc absorbția lor,
eliberând substanțele nutritive (vitamina C) în intestinul subțire, de unde pot fi eliminate cu ușurință
din corp și astfel nu există practic o diferență față de forma clasică.

Predispoziție la carență de vitamina C:

Vitamina C este o vitamină care nu poate fi produsă de corpul nostru, iar aportul zilnic este
esențial pentru menținerea sănătății întregului organism.

Suplimentarea zilnică este recomandată tuturor oamenilor, dar în mod special celor cu un stil de
viață sedentar, care petrec mult timp la birou, sau cu ochii în fața display-urilor de orice tip,
vârstnicilor, femeilor însărcinate sau care alăptează, copiilor în toate etapele de creștere,
tuturor celor care se simt stresați, iritabili, sau suprasolicitați.

Cazuri speciale care necesită aport crescut de Vitamina C: afecțiuni tumorale, persoanelor aflate
în timpul perioadelor de radio sau chimioterapie, persoane care suferă de alcoolism, anorexie,
fumători activi sau pasivi, (expunere constantă la fumul de țigară), afecțiuni hepatice și digestive,
transplant hepatic, complicații în tratamentul interleukin-2 pentru metastază renală, afecțiuni
virale recurente, alergii alimentare, consum frecvent de medicamente precum aspirină,
indometacină, contraceptive orale.

Simptome ale deficienței de vitamina C:

Păr uscat și vârfuri despicate, culoarea roșu-aprins a foliculilor de păr, unghii în formă de lingură cu
pete sau linii roșiatice, sângerări nazale, gingii care sângerează și se inflamează (gingivită),
formarea cu ușurință a hematoamelor (vânătăilor) – la cea mai mică lovitură, dinți cariați, creștere în
greutate inexplicabilă (metabolism lent), piele iritată (înroșită, uscată) sau care se descuamează
(dermatită), răni care se cicatrizează greu, anemie (deficiență de fier persistentă), slăbiciune sau
oboseală permanentă, riduri premature, articulații dureroase și inflamate, oase fragile, mușchi
slăbiți, infecții frecvente, inflamații cronice și stres oxidativ, imunitate slăbită, stres emoțional
exacerbat.

De ce Lipozomal Vitamina C Hypernatura®

Lipozomii sunt microsfere cu înveliș fosfolipidic identic cu cel al membranei celulare;
Tehnologie brevetată de obținere naturală a lipozomilor, fără aditivi chimici, solvenți organici,
temperaturi ridicate sau presiuni înalte;
Stabilitatea mare a lipozomilor nu permite pierderea sau distrugerea substanței active pe
tractul digestiv;
Dimensiunea maximă a lipozomilor purtători este de 85 nm;
Fosfolipidele sunt extrase doar din semințe de floarea soarelui provenite din culturi cu
identitate protejată non-GMO;
Nu conține ascorbil palmitat, ascorbil oleat și cetil ascorbat;
Nu conține alergeni (soia) sau conservanți (alcool, sorbat de potasiu);
Absorbția și biodisponibilitatea nutrienților este maximă;
Lipozomii cedează Vitamina C direct în celule;
Fosfolipidele de înaltă puritate hrănesc și regenerează peretele celular;
Rezultatele sunt similare administrării intravenoase.

Administrare Lipozomal Vitamina C Hypernatura®:

1 capsulă de 1-2 ori pe zi, după masă, sau așa cum recomandă specialistul.



Pentru copiii 1-3 ani, cărora le poate fi dificilă înghițirea capsulelor, acestea se pot deschide cu
ușurință iar conținutul poate fi amestecat în mâncare.

Compoziție per 2 capsule:

Vitamina C (acid ascorbic) 600 mg (750% VNR*), amestec lipozomal brevetat de fosfolipide ale
acizilor oleic și palmitic din semințe de floarea soarelui provenite din culturi cu identitate
protejată non-GMO 300 mg.

*Valoarea Nutrițională de Referință conform regulamentului 1169/2011

Nu conține: coloranți, conservanți, alcool, arome sintetice, zahăr, organisme modificate genetic,
amidon, gluten, derivați din carne și lapte, drojdie, soia, sau alte ingrediente inactive.

Prezentare: flacon din sticlă brună (singura soluție de ambalare care păstrează nealterate calitățile
produsului și nu influențează proprietățile acestuia) cu 60 capsule vegetale;

Producător: LipoCellTech™, Marea Britanie

Precauții:
Utilizarea de către femeile însărcinate sau care alăptează se poate face la recomandarea
consultantului de specialitate;
A nu se lăsa la indemâna şi la vederea copiilor mici. A se păstra în ambalajul original, la loc uscat,
ferit de razele soarelui;
A nu se utiliza de către persoanele cu alergie la oricare dintre ingrediente;
A se păstra ferit de căldură și umiditate în ambalajul original;
Un supliment alimentar nu este un substitut pentru o dietă variată și echilibrată și un mod de viață
sănătos.
Informațiile prezentate au scopul de a oferi suport practicienilor din domeniul sănătății. Vă rugăm să
urmați sfatul unui medic în cazul unor probleme de sănătate.
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