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RUTYNA Z WITAMINAMI C, D 150 szt rutozyd odporność
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 150 tabletek

Postać Tabletki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Źródło rutyny naturalnego pochodzenia oraz witamin C i D.

Opakowanie

150 szt. tabletek powlekanych / Suplement diety

Dawkowanie

1 tabletka / dzień

Składniki

150 mg witaminy C

50 mg rutozydu (z perełkowca japońskiego)

5 mcg witaminy D

Działanie

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

wsparcie układu odpornościowego (witamina C i witamina D)

zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witamina C)

zwiększenie przyswajania żelaza (witamina C)
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prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych (witamina C)

Dobry wybór

Duże opakowanie (150 tabletek)

50 mg rutozydu pochodzącego z ekstraktu z perełkowca japońskiego

120 mg witaminy C w 1 tabletceo

Datkowy składnik - witamina D3 wspierająca funkcjonowanie układu odpornościowego

Czy wiesz, że…

Witamina D jest wytwarzana w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. Na syntezę skórną witaminy D wpływają: pora roku,
szerokość geograficzna, pora dnia, kolor skóry, wiek czy stosowanie fi ltrów przeciwsłonecznych.

Czytaj więcej

Wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność organizmu do wytwarzania tej witaminy pod wpływem promieni ultrafi oletowych. Dieta nie
dostarcza wymaganej ilości witaminy D. Stosowanie kremów z fi ltrami przeciwsłonecznymi może zmniejszać syntezę skórną pod
wpływem promieniowania UVB nawet o 90 proc. Dlatego należy kontrolować poziom witaminy D i w razie potrzeby stosować jej
suplementację. Witamina D oprócz wspierania układu odpornościowego pełni również inne ważne funkcje w organizmie. Między innymi
wpływa na wchłanianie wapnia i fosforu , dzięki czemu wspiera utrzymanie zdrowych kości i zębów. Witamina D jest ponadto potrzebna
do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Witamina C znana jest głównie z tego, że wspomaga odporność, ale nie każdy wie, że ma ona również znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszeni a uczucia zmęczenia i znużenia i pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych. Jest też istotna w procesie wchłaniania żelaza i ochrony komórek przed stresem
oksydacyjnym, wynikającym z działania wolnych rodników.
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