Dr. Rath VCP™
Vitamin-C-Palmitate

Nowoœæ!

Program wzbogacający z witaminą C, teraz jako uzupełnienie naszej
popularnej formuły VitaCForte™
Witamina C jest kluczową molekułą całego metabolizmu komórkowego. Wywiera wpływ na
liczne procesy i funkcje zachodzące w naszym
organizmie, jak chociażby przemiany energetyczne, funkcję systemu nerwowego, immunologicznego, czy ochronę przed działaniem wolnych
rodników.
Inną, równie ważną funkcją witaminy C jest
wspieranie syntezy kolagenu. Kolagen jest najważniejszą molekułą stabilizująca tkankę łączną.
Ponadto kolagen jest niezbędny do budowy i
prawidłowej funkcji zdrowych naczyń krwionośnych.
Szczególną formą witaminy C jest palmitynian
witaminy C, nazywany palmitynianem askorbylu. Związek ten powstaje w wyniku połączenia
molekuł kwasu askorbinowego (witaminy
C) i kwasu tłuszczowego – palmitynowego.
Rozpuszczalna w wodzie witamina C staje się

witaminą rozpuszczalną w tłuszczach i może
dotrzeć do tych rejonów organizmu, których nie
osiągnie jej wodna forma.
Kolejną różnicą jest transport do komórek.
Przepływ związków rozpuszczalnych w wodzie
do komórki obydwa się m.in. za
pomocą małych kanałów
w zewnętrznej warstwie
komórki. Niestety
substancje te nie są
w stanie pokonać
komórkowej warstwy
tłuszczu, który jest dla
nich barierą. Inaczej
dzieje się ze związkami
rozpuszczalnymi w tłuszczach: komórkowa bariera
tłuszczowa nie stanowi tutaj
przeszkody, a nawet prowadzi do
lepszej absorpcji tych substancji.

Dr. Rath VCP™
Witamina C w formie palmitynianu (palmitynian askorbylu)
dla dodatkowego zaopatrzenia w witaminę C rozpuszczalną w tłuszczach
z 100 mg witaminy C jako palmitynianu askorbylu w 1 kapsułce
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Zawartość jednej kapsułki:
Witamina C ............................................................................
(z palmitynianu askorbylu)

Program wzbogacający
100

mg

Dr. Rath VCP™ jest Programem wzbogacającym z oferty Programów Zdrowia Komórkowego dr Ratha. Nasze
Programy wzbogacające zapewniają
dodatkową porcję wybranych mikroelementów, w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania organizmu.
Dr. Rath VCP™ może być przyjmowany
zarówno z naszymi Programami:
podstawowymi, jak i uzupełniającymi.

Witamina C
rozpuszczalna
w tłuszczach jako
palmitynian
askorbylu
Zalecane dawkowanie:
Dorośli: 3 x dziennie 1 kapsułka w trakcie posiłków z
odpowiednią ilością płynu (woda, sok, herbata)
Zawartość: 90 kapsułek* w opakowaniu
Nr artykułu: 038
* kapsułka z hypromelozy (celuloza). Odpowiedni dla wegetarian.
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