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Vitamina c 20 cpr BIO SUN LINE
Vitamina C:

Contribuie la functionarea normala a sistemului imunitar
Este un puternic antioxidant
Stimuleaza formarea colagenului
È˜tii ca ai nevoie de o cura cu Vitamina C atunci cand simti ca organismul tau este slabit, sau ca
dimineata esti obosit si nu iti vine sa te dai jos din pat, sau ca nici nu s-a instalat bine toamna ca ai si
racit.
Sistemul imunitar este diferit de celelalte sisteme din organism. El nu este o structura fizica, ci un
ansamblu de procese care implica diferite organe, structuri si substante, printre care: globulele albe,
maduva spinarii, vasele limfatice celulele s.a.. Toate aceste componente lucreaza impreuna pentru a
proteja organismul impotriva bolilor si a infectiilor.
Atunci cand imunitatea este scazuta, principalii vinovati sunt stresul emotional si fizic, lipsa
somnului, expunerea prelungita la medii toxice si bacterii si, in special, alimentatia nesanatoasa.
Organismul are nevoie de cantitatea de nutrienti necesara functionarii normale, iar noi, suntem
obligati sa ii oferim tot ceea ce ne cere, inclusiv vitamina C.
Imunitatea scazuta se manifesta astfel:
stare de rau
somnolenta si oboseala acuta
lipsa poftei de mancare
lipsa de concentrare
esti mereu racit
Unul dintre cei mai importanti nutrienti pe care trebuie sa ii oferim organismului nostru este
vitamina C. Cunoscuta si sub numele de acid asorbic, vitamina C creste rezistenta la stres, asigura
absorbtia fierului, intareste oasele si dintii si, cel mai important, creste rezistenta sistemului
imunitar.
Mod de administrare:
Îti recomandam sa respecti indicatiile din prospectul pe care il gasesti pe cutia de vitamina C. Adultii

si copiii cu varsta peste 4 ani, 1-3 comprimate pe zi pentru supt, sau la recomandarea medicului,
proportional cu necesarul zilnic si cu varsta.
Contraindicatii:
Vitamina C este contraindicata: la persoanele hipersensibile la acid ascorbic (pentru acestia
recomandam Vitamina C cu ascorbat de calciu sau la oricare din excipienti, la persoanele care
prezinta tulburari in metabolizarea fierului si la persoanele care prezinta depozite de oxalat in
rinichi.
Foloseste acum Vitamina C de la Biosunline, intareste-ti sistemul imunitar si uita de „Hapciu”.
Ingrediente:
Un comprimat contine vitamina C (acid ascorbic) 180 mg

