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ESTER-C® PLUS 500 mg WITAMINY C
Suplement diety
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• Ester-C® ma neutralne pH dzięki czemu 
suplementacja taką formą witaminy C jest 
łagodniejsza dla żołądka1. 

• Formuła uzupełniona o bioflawonoidy 
cytrusowe, dziką różę, acerolę i rutynę.

Osoby dorosłe 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej w trakcie 
posiłku lub według 
wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego 
i nerwowego.

• Ochrona komórek przed 
stresem oksydacyjnym.

• Utrzymanie prawidłowego 
metabolizmu energetycznego.

• Prawidłowa produkcja 
kolagenu.

• Zmniejszenie uczucia 
zmęczenia i znużenia.

• Utrzymanie prawidłowych 
funkcji psychologicznych.

• Regeneracja zredukowanej 
formy witaminy E.

• Zwiększenie przyswajania 
żelaza.

• Zwiększenie stężenia witaminy 
C w leukocytach krwi3.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, które chcą uzupełnić swoją 
codzienną dietę w witaminę C.

• Dla osób poszukujących formy witaminy C 
łagodnej dla żołądka.

DLA KOGO:

• Czosnek 500 mg
• Witamina C 500 mg do ssania s. pomarańczowy
• Ultibio Immune

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:
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P1038
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• 500 mg witaminy C jako Ester-C® w każdej kapsułce.

CHARAKTERYSTYKA:

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
aromatów, barwników.

PSZENICY

CUKRÓW, SOLI, 
SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

ESTER-C® PLUS 500 mg WITAMINY C
Składniki:

Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciw-
zbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu. 
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające 
leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z  lekarzem. 
Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni 
nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Przechowywać  
w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. 
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest substytutem 
zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne.

• Ester-C® zawiera L-askorbinian wapnia oraz aktywne metabolity witaminy C1. 
Metabolity te są prawdopodobnie odpowiedzialne za szybkie wchłanianie 
i długie pozostanie w organizmie Ester-C®. Ze względu na budowę chemiczną 
(kwas L-askorbinowy jest buforowany wapniem) składników Ester-C® posiada 
neutralne pH, czyli jest niekwasowy.

• Ester-C® wchłania się szybciej oraz w większych ilościach do krwioobiegu niż 
sam kwas askorbinowy2. 

• Wyniki badania porównawczego pomiędzy 1000 mg witaminy C w formie 
Ester-C® oraz 1000 mg w formie kwasu askorbinowego wskazują1, że 
Ester-C® w porównaniu z kwasem askorbinowym powodował znacznie mniej 
działań niepożądanych wśród uczestników wrażliwych na kwaśne pokarmy. 
Ester-C® wydaje się być lepiej tolerowany w układzie pokarmowym człowieka 
niż kwas askorbinowy.

• Wyniki badania z  wykorzystaniem 1000 mg witaminy C w formie kwasu 
askorbinowego, 1000 mg witaminy C jako Ester-C® oraz placebo wskazują, 
że po zastosowaniu Ester-C® znacząco zwiększyło się stężenie witaminy 
C w  leukocytach krwi w porównaniu z  kwasem askorbinowym3. Może 
to sugerować, że Ester-C® będzie dłużej zatrzymywany w leukocytach  
w porównaniu ze standardową witaminą C. 

BADANIA NAUKOWE:

• Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego 
i nerwowego.

• Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i  po nich. 
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg witaminy C 
dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki witaminy C.

• Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
• Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania kości, chrząstki, dziąseł, skóry, zębów i naczyń krwionośnych.
• Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
• Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
• Witamina C pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E.
• Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia 
(1 kapsułka) zawiera:

%RWS*

Witamina C 
(L-askorbinian wapnia – Ester-C®)

500 mg 625

Bioflawonoidy cytrusowe – kompleks 25 mg

Sproszkowana dzika róża 10 mg

Sproszkowany wyciąg z owoców aceroli 
(4:1)

10 mg

Rutyna 5 mg

i Ester-C® są zarejestrowanymi  
znakami towarowymi The Ester C Company.

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.


