Nejsilnější vitamín C
i pro citlivý
žaludek
Využijte maximum
díky pufrování

Pure
Encapsulations®

Společnost Pure Encapsulations® byla
založena v roce 1991 v USA. Synonymem
pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle
než 20 let vyrábíme vysoce hodnotné,
čisté substance totožné s přírodními.
Bez přídavných chemických či obsahových
látek. Tím jsme získali celosvětově
jméno jako originální výrobce čistých
bio-aktivních, mikrovyživujících látek.

Originál je
jen jeden
Čistý
život
Veškeré výrobky společnosti
Pure Encapsulations® jsou
založeny na certifikovaných
surovinách, nejvyšší
farmaceutické čistotě a nejlepších
možných standardech kvality.
U produktů Pure jsou používány
jen ty substance, které jsou
skutečně potřebné. Vytváříme tak
produkty vhodné jak pro citlivé
osoby s určitou nesnášenlivostí
a alergiky. Garantujeme optimální

snášenlivost. Produkty neobsahují
laktózu, fruktózu, lepek ani další
obvykle používané nežádoucí
látky.

Čisté
informace
Strategií Pure Encapsulations®
je také záruka kvality a vysoká
odborná úroveň při prodeji.
Veškeré produkty jsou tak
prodávány jen ve vybraných
lékárnách.

Čistá energie pro zdraví
Využijte maximum díky pufrování

www.purecaps.cz

Pufrování vede
ke zvyšování
bio-aktivity
a k lepší
snášenlivosti
pro osoby
s citlivým
žaludkem.

Vitamín C je důležitý vitamín
rozpustný ve vodě, který je
nezbytný k životu a udržení
dobrého zdraví. Naše tělo
si bohužel vitamín C neumí
vytvářet samo, proto ho
musíme přijímat ve stravě.
Současné studie ukazují, že
aktuální množství vitamínu C
v potravinách se neustále
snižuje a tudíž je jeho přijímání
z potravin velice obtížné.
Nejlepším řešením jsou kvalitní
doplňky stravy s vitamínem C.
Díky „pufrování kyseliny“ se
prodlouží doba působení
v organismu a jsme schopni
využít a přijmout větší množství
vitamínu C.

Vitamín C 1000
doplněk stravy

První vitamín C i pro citlivý
žaludek
Klasicky užívaný vitamín C kyselina askorbová je kyselá.
Proto ji často špatně snášejí
osoby s citlivým trávením.
Pufrovaný vitamín C vykazuje
přibližně neutrální hodnotu pH
a tak představuje nulové zatížení
žaludku kyselinou. Výrobek
je šetrný k žaludku a navíc

dodává další cenné minerální
látky pro zdravé elektrolytické
hospodářství organismu.
Je ideální i pro citlivé osoby,
které chtějí maximum účinku.
Neobsahuje lepek, laktózu
a fruktózu.
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Vitamín C 1000
doplněk stravy

Pufrovaný Vitamín C nejvyšší kvality
přispívá k ochraně buněk
před oxidativním stresem
přispívá k normální funkci
imunitního systému
pro dobrou psychickou
pohodu
přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání

napomáhá k normální tvorbě
kolagenu zajišťující normální
funkci cév, kůže, kostí,
chrupavek, dásní a zubů
přispívá k normálnímu
energetickému metabolismu
přispívá k regeneraci
vitamínu E, neurotransmiterů
mozku a hormonů

Obsah v doporučené
denní dávce (1 kapsle)

Pufrovaná kyselina askorbová

1 000 mg

Složení: Askorbát vápenatý 521 mg, Askorbát
hořečnatý 341 mg, Askorbát draselný 138 mg,
hydroxypropylmethylcelulóza,
askorbylpalmitát

1x1

Dávkování – 1 x 1 kapsle
denně během jídla

K dostání ve vybraných lékárnách.

Velikost balení – 90 kapslí

!

Upozornění
Nepřekračujte doporučené denní
dávkování. Dbejte na různorodou
a vyváženou stravu a zdravý životní
styl. Přípravek není určen dětem.
Přesné informace o složení a nutričních
hodnotách jsou uvedeny na obalu
přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Anti-Aging desatero:
1. Protizánětlivá dieta – omezte bílou mouku a bílý cukr
2. Doplňovat antioxidanty – hlavní jsou vitamín C, B, selen, zinek
a omega 3 mastné kyseliny
3. Dodržovat pitný režim – pijte čistou vodu
4. Omezit stres
5. Dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu
6. Dostatečný spánek – alespoň 7-8 hodin denně
7. Hodně přátel
8. Co nejvíce pohybu – základ je rychlá chůze, cca 40 minut denně
9. Pozitivní myšlení – optimisté žijí déle
10. Nezapomínejte na lásku a doteky, léčí 

Více na www.purecaps.cz a www.a2c.cz

www.purecaps.cz/vitamin-c

TA M Í N

Y

L

Y

K

Á

YS

ER

pouze
čisté
substance

MIN

ELINY

VI

AMINO

Malé náměstí 457/13
110 00 Praha 1, CZ
+420 602 234 004

www.purecaps.cz

