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Ascolip - Liposomal Vitamin C żeldoustny 1
 

Cena: 91,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 30 sasz.a 5g

Postać żel doustny

Producent GENEXO SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ASCOLIP Liposomal Vitamin C - liposomalna witamina C 30saszetek po 5g .

ASCOLIP to wysokowydajna, liposomalna witamina C w opatentowanej technologii LIPOSHELL®.

ASCOLIP charakteryzuje się wysoką zawartością witaminy C w liposomie.

Zastosowanie technologii LIPOSHELL® pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej wydajności w transporcie witaminy C do organizmu.
Liposomy LIPOSHELL® to maleńkie nośniki o średnicy z zakresu 50–200 nanometrów. Wykazują one podobieństwo do błon
komórkowych w organizmie ludzkim, dzięki czemu są nietoksyczne i biozgodne.

Wysokiej jakości liposomy LIPOSHELL® umożliwiają długotrwałe, stabilne zamknięcie witaminy C w ich wnętrzu oraz efektywne
przenikanie liposomów wraz z witaminą C do miejsca docelowego – wnętrza komórek.

ASCOLIP dzięki zastosowaniu technologii liposomalnej LIPOSHELL® zapewnia:

  bardzo wysoką jakość liposomalnej witaminy C
  długotrwałe i stabilne zamknięcie witaminy C
  zabezpieczenie witaminy C przed czynnikami degradacyjnymi (np. tlen, sok żołądkowy, enzymy trawienne)
  łatwe wnikanie witaminy C do wnętrza komórki
  utrzymanie stałego, wysokiego poziomu witaminy C w miejscu docelowym – wnętrzu komórek.

ASCOLIP może być szeroko stosowany m.in:

  w trakcie procesu odchudzania – kiedy dochodzi do niedoboru witaminy C,
  w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego,
  jako „koło ratunkowe” podczas spadku odporności organizmu,
  w walce ze stresem fizycznym, chemicznym i emocjonalnym (patrz „Główne przyczyny stresu oksydacyjnego”),
  jako witamina piękności – witamina C dzięki stymulacji produkcji kolagenu poprawia funkcjonowanie skóry,
  Ponadto liposomalna witamina C pomaga w regeneracji witaminy E – nazywanej witaminą młodości.
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ASCOLIP wytwarzany jest w najwyższych standardach jakościowych, w oparciu o innowacyjne procesy produkcyjne, nadające mu cechy
unikalne na skalę światową.

Liposomy LIPOSHELL® charakteryzuje najwyższa jakość. Są one stabilne, mają tą samą powtarzalną wielkość. Fosfolipidy i inne
składniki używane w procesie produkcyjnym to produkty spełniające światowe wymogi jakości.

ASCOLIP powstał w oparciu o składniki niemodyfikowane genetycznie. Nie zawiera cukru, glutenu, sztucznych barwników, czy
konserwantów. Nie zawiera także alergenów.

Skład:
Substancje czynne - Witamina C (L-askorbinian sodu)
  zawartość w jednej saszetce (dzienna porcja/RWS*) - 1 000 mg/125%

STOSOWANIE:

ASCOLIP może być szeroko stosowany m.in:

  ASCOLIP można stosować zarówno u dorosłych jak i dzieci. W przypadku bardzo małych dzieci zalecana jest konsultacja z
prowadzącym lekarzem pediatrą.

  Należy przyjmować 1 saszetkę 1 raz dziennie.
  ASCOLIP można spożyć bezpośrednio lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody niegazowanej.
  Nie należy rozpuszczać zawartości saszetki w gorących napojach.
  Stosowanie każdego preparatu, w tym również preparatu ASCOLIP , przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinno być
skonsultowane z lekarzem.
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