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Ester-c 1000 mg 30 cps SOLGAR

Vitamina C non-acida usor absorbabila/ complex de
bioflavonoide
Vitamina C este o vitamina antioxidanta esentiala
sanatatii organismului, fiind in special importanta
pentru mentinerea sanatatii pielii.
Functia sa primara este aceea de a contribui la
sintetizarea colagenului, o proteina necesara pentru
formarea pielii, ligamentelor, oaselor si dintilor, cat
si pentru intarirea peretilor vaselor de sange. În plus,
vitamina C joaca un rol important in absorbtia
fierului, care este necesar pentru formarea celulelor
rosii.
De asemenea, are un rol in utilizarea fierului si
acidului folic, una dintre vitaminele complexului B.

Este bine-cunoscut faptul ca Vitamina C se distruge prin procesarea alimentelor in mai mare masura
decat orice alta substanta nutritiva. Este de asemenea de notorietate faptul ca organismul nu
depoziteaza vitamina C, avand tendinta de a excreta cantitati excesive.
Ester-C ® reprezinta o forma inovativa de vitamina C, care include de asemenea si metaboltii
vitaminei C. Acesti metabolti ajuta vitamina C sa patrunda in sistemul circulator mai repede, in
cantitati mai mari si cu pierderi mai mici.
În plus, metaboltii Ester-C ® ajuta vitamina sa penetreze celulele albe mai eficient. Celulele albe,
dupa cum este bine-cunoscut, necesita niveluri ridicate de vitamina C in procesul lor metabolic.
Astfel, Ester-C ® sustine rolul crucial al celulelor albe in sistemul imunitar. Ester-C ® se absoarbe
de aproximativ patru ori mai mult, se activeaza de doua ori mai repede si ramane in sange de doua
ori mai mult timp decat vitamina C normala.
Produsul poate fi consumat de vegetarieni.

A se administra ca supliment alimentar pentru adulti, o (1) tableta pe zi, preferabil in timpul mesei.

Fiecare tableta asigura:
Vitamina C (sub forma de Ester-C®, ascorbat de calciu) 1000mg
Complex de bioflavonoide din citrice 200mg
Guma de celuloza, Rutina 25mg
Extract din pudra de fructe Acerola (Malpighia glabra) (4:1) 25mg
Pudra de macese (Rosa canina) 25mg

Aleg SOLGAR deoarece:

Imi doresc tot ce este mai bun pentru nutritia mea!
Suplimentele alimentare Solgar au la baza numai materii prime de inalta calitate, 100%
naturale
Nu utilizeaza niciodata ingrediente modificate genetic
Sunt urmate proceduri stricte de control al calitatii in toate etapele de productie
Sunt asigurate cele mai bune surse de materii prime prin testare si selectie
Fiecare produs este fabricat separat, in spatii izolate supravegheate strict pentru a asigura cel
mai inalt nivel posibil de puritate si pentru a preveni contaminarea produselor
Sunt utilizate flacoane de sticla de culoarea chihlimbarului, pentru a pastra proprietatile si
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stabilitatea substantelor nutritive si a extractelor din plante.
Toate verificarile produselor sunt efectuate in conformitate cu bunele practici de fabricatie
pentru a se asigura excelenta calitatii.
Dispunand de propriul Centru de Cercetare in Nutritie, contureaza evolutiile la nivelul
industriei suplimentelor alimentare naturale.

Fiecare produs Solgar este testat pentru puritate, stabilitate, perioada de eliberare si conformitate
cu informatiile prevazute pe eticheta.

Produsele solgar nu contin zaharuri, sare, amidon, drojdie, porumb, soia, grau, gluten sau lactoza,
putand fi consumate de vegani sau vegetarieni.


