
LiposolTM Vitamin C (w saszetkach)
Liposomalna Witamina C 1000 (Buforowana)

40 saszetek po 5 ml 

Składniki Dzienna porcja  
(5 ml)

RWS*%/ 
dzienna porcja

Witamina C 1000 mg 1250%

C  
Vitamin

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia nie-
zbędna do uzyskania korzystnego działania 
produktu: 5 ml dziennie. Do opakowania dołą-
czona jest miarka ułatwiająca odmierzenie odpo-
wiedniej porcji produktu. Spożywać bezpośred-
nio lub rozpuszczoną w szklance wody bądź soku. 
Wstrząsnąć przed spożyciem.

Warunki przechowywania: przechowywać w tem-
peraturze pokojowej, w sposób niedostępny dla ma-
łych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce. 
Chronić przed światłem. Nie przekraczać zalecanej 
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety 
nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) 
zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, 
karmiącym oraz dzieciom. Dla utrzymania prawidło-
wego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną 
dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Działanie LiposolTM Vitamin C:
Działanie witaminy C
• przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania  
 układu odpornościowego
• pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu  
 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zębów,  
 naczyń krwionośnych, skóry, dziąseł, chrząstek, kości
• przyczynia się do utrzymania prawidłowej funkcji  
 układu odpornościowego w trakcie i po dużym  
 wysiłku fizycznym**
• przyczynia się do ochrony składników komórki  
 przed stresem oksydacyjnym 
• zwiększa przyswajanie żelaza
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego  
 metabolizmu energetycznego
• przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania  
 układu nerwowego
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia  
 i znużenia
• pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji  
 psychologicznych
• pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E

*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla dorosłych.

Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji 
kolagenu w celu normalnego funkcjonowania kości. 
Stosując dzienną porcję wynoszącą 200 mg przy-
czynia się do utrzymania prawidłowego funkcjo-
nowania układu odpornościowego podczas inten-
sywnego wysiłku fizycznego oraz po nim. Witamina 
C została w LiposoluTM C 1000 zamknięta w liposo-
mach. Liposomy są małymi kuleczkami lipidowymi, 
ktore powstają naturalnie w momencie kontaktu 
wody z lecytyną. Liposomy są łatwo wchłaniane 
przez organizm. Gdy witamina C rozpuszcza się w 
wodzie i miesza z lecytyną zachodzi proces enkap-
sulacji liposomalnej. Rezultatem jest szybsze wchła-
nianie witaminy C we krwi i bezpośrednio do ścian 
komórkowych. 

Dostępne opakowania: 40 saszetek po 5 ml.

Dzienna porcja 5 ml zawiera: 
1000 mg witaminy C (1250% RWS*).

Opakowanie zawiera 40 dziennych
porcji (5ml) = 40 dni suplementacji.

Obszar działania witaminy C: układ odpornościo-
wy, prawidłowe funkcjonowanie kości, chrząstek, 
dziąseł i zębów, prawidłowa produkcja kolagenu, 
ochrona przed wolnymi rodnikami.

Składniki: woda, witamina C (L-askorbinian sodu, 
kwas L-askorbinowy), substancja wiążąca (glicerol), 
emulgator (lecytyna słonecznikowa), naturalna 
substancja słodząca (maltitol), naturalna witamina E  
(octan d-alfa tokoferylu) substancja zagęszczająca 
(guma ksantanowa).

Premium Liposomal Absorption Technology

** Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg witaminy C  
 dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki witaminy C.
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Podmiot odpowiedzialny za informacje na temat 
żywności:

MEDICALINE, Ostrówiec 150, 05-480 Karczew
Tel.: +48 602 667 200, e-mail: office@medicaline.pl
www.medicaline.pl, www.liposol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych in-
formacji należy zwrócić się do przedstawiciela 
podmiotu odpowiedzialnego za informacje na 
temat żywności: 

MEDICALINE, Ostrówiec 150, 05-480 Karczew
Tel.: +48 602 667 200, e-mail: office@medicaline.pl
www.medicaline.pl, www.liposol.pl

Najlepiej spożyć przed końcem (miesiąc/rok)  
i numer partii produktu: znajdują się na opako-
waniu produktu.

Data aktualizacji ulotki: 12.2022

✓	NON GMO zawiera lecytynę słonecznikową  
 nie modyfikowaną genetycznie
✓	Bezpieczny 
✓	Wysoki standard farmaceutyczny sterylnej  
 i laboratoryjnej produkcji zgodnie z GMP  
 oraz HACCP.

Premium Liposomal Absorption Technology

Linia polecanych produktów liposomalnych LiposolTM: 
Liposol TM Vitamin C 1000
Liposol TM Vitamin C 1000 (cytryna)
Liposol TM Vitamin C 1000 (pomarańcza)
Liposol TM Vitamin C 1000 (w saszetkach)
Liposol TM Curcumin 3 PLUS
Liposol TM Vitamin B Complex Folate  

Liposomalna technologia 
bioabsorbcji i enkapsulacji  

nano-molekularnej 

Buforowana – optymalnie dobrane 
składniki oraz opatentowane  

i standaryzowane formuły  
i surowce zaopiniowane  

przez FDA (USA)  
oraz EFSA (UE)

 Produkt  
wyprodukowany  

w zakładzie spełniającym  
najwyższe światowe  

standardy  
farmaceutyczne  

GMP oraz HACCP

Szczelne saszetki  
jednorazowego użytku  
– wygodne dozowanie  

i ochrona substancji  
liposomalnej  

przed utlenianiem
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Czytelnie oznakowane  
opakowanie – jasna  

informacja dla Konsumenta 
oraz estetyczny wygląd

2

5

3

4


