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Quercetin+vitamina d3 30 cps
HEGRON

Sistem imunitar fortificat. Antioxidant natural.
Protejează organismul de acțiunea radicalilor liberi.
Modulează efectul reacțiilor alergice. Susține
sistemul imunitar. 

Quercetin cu Vitamina D3 este un produs 100% natural cu efect intens antioxidant, care asigură
beneficii importante pentru sistemul imunitar și controlul anumitor tipuri de alergii. În compoziția
produsului există 2 extracte importante: extractul de flori de Sophora japonica, standardizat cu
95% Quercetina – 400 mg/capsulă și 300 UI Vitamina D3 (colecalciferol) din lanolină, sursă
naturală superioară.

 

Beneficii Quercetin cu Vitamina D3:

Stimulează activitatea sistemului imunitar

Modulează efectul reacțiilor alergice

Susține procesul de diviziune celulară

Asigură absorbția și distribuția corectă a Calciului și Fosforului

Fortifică sistemul osos

Efect antioxidant intens

Efect anti-aging

Quercetina este un polifenol (flavonol) prezent în mod natural în fructe, legume și diverse plante
medicinale. Este un fitonutrient care alături de alți nutrienți, cum ar fi Vitamina D3, are efecte
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pozitive asupra organismului prin capacitatea de a proteja celulele de acțiunea radicalilor
liberi. Acest beneficiu recomandă Quercetina pentru stimularea sistemului imunitar,
reducerea anumitor simptome alergice sau protecție pentru sistemul respirator,
cardiovascular sau muscular.

 

Quercetin ca antioxidant

Principala acțiune a Quercetinei este cea de antioxidant, prin neutralizarea radicalilor liberi,
reziduri chimice care atacă membranele celulare și compromit ADN-ul celulelor. Distrugerea
sistematică a celulelor din corp și un nivel crescut de radicali liberi, declanșează inflamația în corp.
Inflamația stă la baza mai multor afecțiuni, inclusiv: boli cardiovasculare, oncologice, degradare
mentală, alergii sau deficiențe imunitare. Astfel, beneficiile Quercetinei se extind și la nivelul de
antiinflamator, prin a reduce acțiunea unor enzime care promovează inflamația și a
efectelor radicalilor liberi.

Quercetin pentru sistemului imunitar

Quercetina acționează ca imunomodulator. Are capacitatea de a reduce acțiunea sistemului
imunitar când acesta este hiperactiv, ca în cazul alergiilor. Iar, prin efectul antioxidant întărește
mecanismele de acțiune ale sistemului imunitar.

Adjuvant în:

Deficiențe imunitare

Astm bronșic, rinită alergică, erupții cutanate

Reducerea efectelor radicalilor liberi ca urmare a stresului oxidativ

Îmbătrânirea prematură a țesuturilor

Protecția sistemului imunitar, respirator, cardiovascular, muscular

Răceli, gripe, infecții virale

Reducerea inflamației

 

În prezent, se poate un accent tot mai mare pe beneficiile imunostimulatoare pe care le are
Quercitina. Prin efectul de antioxidant și antiinflamator, Quercetina asigură activitatea
leucocitelor, a substanțelor responsabile pentru comunicarea intracelulară, și a enzimelor care
permit anumite funcții celulare. Stimulează activitatea celulelor imunitare T și crește
activitatea celulelor NK (natural killer), cele care îndepărtează agenții dăunători care intră în
organism. În plus, Quercetina asigură și acumularea de celule imunitare și la nivelul leziunilor



cutanate, stopând dezvoltarea infecțiilor.

Quercetina se remarcă și ca agent cu potențial antiviral. Din anumite studii clinice a rezultat
faptul că administrarea de Quercetina reduce puterea unui virus de a infecta o celulă sănătoasă.
Astfel, oprește multiplicarea virusului și limitează extinderea infecției virale în corp.

Quercetin în controlul alergiilor

Quercetina stabilizează secreția de histamine, substanțe eliberate de sistemul imunitar ca
urmare a prezenței unui alergen în organism. Acțiunea Quercetinei de a modula eliberarea de
histamine duce la reducerea semnificativă a anumitor simptome alergice: tuse, ochi
înlăcrimați, congestie nazală, urticarie, inflamarea limbii sau a buzelor și probleme digestive.

Efectul antialergic al Quercetinei se exercită cel mai bine la nivelul alergiilor respiratorii, în
special, la astm bronșic. În primul rând, este redusă eliberarea de histamine, scade secreția de
enzime cu efect pro-inflamator și se reduce volumul lichidului bronhoalveolar, rezultat în
urma inflamației. Astfel, Quercetina îndepărtează mucusul, eliberează căile respiratorii și
scade severitatea simptomelor astmului.
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Compoziție per 1 capsulă:

Extract 30:1 de Quercetina 95% din flori de Sophora japonica                      
          400mg  

Vitamina D3 naturala/colecalciferol 01% din lână de oaie (furnizând 300 UI D3)   
                                      3 mg  

Administrare

Administrare                                   câte 1-2 capsule                  pe zi   

 


