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La vitamina C Naturlider contribueix al funcionament normal del sistema immunitari, a la protecció de les
cèl·lules davant del dany oxidatiu., a la formació normal del col·lagen per al funcionament normal de la
pell,  dels  vasos sanguinis,  dels  ossos,  dels  cartílags,  de les genives i  de les dents,  al  metabolisme
energètic normal, al funcionament normal del sistema nerviós, a la funció psicològica normal i ajuda a
disminuir el cansament i la fatiga.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Vitamina C Naturlider?

La vitamina C Naturlider és un complement alimentari que ajuda al funcionament normal del sistema
immunitari davant d'agressions externes, com ara canvis bruscos de temperatura, èpoques de fred, mals
hàbits  (estrès,  no  descansar  suficient,...),  protegeix  contra  radicals  lliures  davant  del  dany  oxidatiu
(contaminació  de  l'aire,  radiació  ultraviolada...),  protegeix  contra  infeccions  contribuint  al  bon
funcionament  del  sistema  immunitari  i  millora  en  l'absorció  del  ferro.

Quins són els ingredients de Vitamina C Naturlider?

Vitamina C (àcid L-ascòrbic)  500 mg, agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa*),  agents de
càrregues (calci
fosfat  didhidrat  i  cel·lulosa  microcristal·lina),  antiaglomerant  (estearat  de  magnesi),  aigua  purificada*,  i
gelificant (goma
gellan*). *Components de la càpsula.

Quines propietats té Vitamina C Naturlider?

La vitamina C Naturlider contribueix:

Al funcionament normal del sistema immunitari.
A la protecció de les cèl·lules davant del dany oxidatiu.
A la formació normal del col·lagen per al funcionament normal de la pell, dels vasos sanguinis, dels
ossos, de
els cartílags, de les genives i de les dents.
Al metabolisme energètic normal.
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Al funcionament normal del sistema nerviós.
A la funció psicològica normal.
Ajuda a disminuir el cansament i la fatiga.
Ajuda a regenerar la forma reduïda de la vitamina E.
Milloreu l'absorció del ferro.

En quins casos està indicat prendre Vitamina C Naturlider?

La Vitamina C Naturlider està indicada en aquells casos en què cal reforçar el sistema immunitari com ara
quan hi  ha  canvis  bruscos  de  temperatura,  en  èpoques  de  fred,  a  causa  de  l'estrès,  del  descans
insuficient�.

La  Vitamina  c  Naturlider  protegeix  del  dany  oxidatiu,  quan  hi  ha  contaminació  de  l'aire,  radiació
ultraviolada.

Així  mateix  la  Vitamina  C  Naturlider  també  protegeix  frena  a  infeccions  contribuint  així  al  bon
funcionament del sistema immunitari.

La Vitamina C Naturlider també millora l'absorció del ferro.

Quin és el consum diari recomanat de Vitamina C Naturlider?

Prendre dues càpsules diàries, amb un got d'aigua, preferiblement al matí.

La Vitamina C Naturlider té interaccions, contraindicacions o efectes secundaris?

Heu de consultar al metge si està embarassada o en període de lactància, abans de prendre Vitamina C
Naturlider.

No està  indicat  el  consum de Vitamina C Naturlider  en  persones  amb diagnòstic  d'hematomacrosi,
problemes en la funció renal i tampoc no està indicat en persones propenses a la formació de càlculs
renals.
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