A Vitamina C desempenha um importante papel na manutenção da saúde humana. Esse nutriente essencial, fornece
benefícios antioxidantes, que ajudam a proteger o corpo contra os efeitos dos radicais livres, além de promover o
fortalecimento do sistema imunológico, aumentando a defesa do organismo contra infecções e processos inflamatórios,
prevenindo gripes e resfriados. Seu consumo também beneficia a função cardiovascular, reduzindo as chances do
desenvolvimento de problemas cardíacos e aterosclerose, além de melhorar a absorção de ferro e trazer efeitos positivos
sobre a cicatrização de feridas, metabolismo da glicose e dos lipídios, protege também a memória e o sistema cognitivo
durante o processo de envelhecimento.
Essa vitamina é essencial para o corpo humano, mas como a maioria das vitaminas, não se armazena no organismo, sendo
suas reservas eliminadas em pequenas quantidades diariamente. Em virtude disso, sua ingestão diária é indispensável,
seja por meio de dieta (que nem sempre alcança a quantidade necessária ideal) ou por meio de suplementação.
PureWay-C é uma nova forma de ácido ascórbico com complexo de bioflavonóides cítricos e ácidos graxos naturais, com
superioridade clinicamente comprovada tecnologia patenteada. Apresenta o que há de mais moderno na formulação da
vitamina C, mostrando-se superior a todas as outras formas disponíveis no mercado.
PureWay-C tem o poder de ser absorvido mais rapidamente pelo organismo, além de obter uma melhor permeação e
performance no corpo, já que o complexo formado pelos bioflavonóides e ácidos graxos presentes em sua composição,
permitem que este ativo permeie rapidamente do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea, onde a vitamina C
ativa pode ser facilmente distribuída para as células. Os ácidos graxos, facilitam esta entrada do ácido ascórbico nas células,
atuando como transportadores, o que aumenta a absorção intestinal e melhora sua distribuição e captação nos tecidos e
células, obtendo assim, uma taxa de retenção corporal de até 233% maior, se comparado a outros tipos de vitamina C.
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A fórmula exclusiva de PureWay-C, também potencializa os benefícios disponíveis na vitamina C essencial, aumentando
a sua ação imunológica e antioxidante, com maior capacidade para eliminação de radicais livres.

A adição de PureWay-C em sua dieta, oferece a vantagem de maximizar os benefícios da vitamina C no
seu corpo, já que cada dose diária, fornece o suporte nutricional perfeito para manutenção da sua saúde.

Benefícios:

FÓRMULA EXCLUSIVA DE
VITAMINA C CLINICAMENTE
TESTADA E COMPROVADA

PROTEÇÃO IMUNOLÓGICA
2,5X MAIS EFICIENTE

AUMENTA OS NÍVEIS DE
ANTICORPOS E PROMOVE
PROTEÇÃO CELULAR

MANUTENÇÃO
SAUDÁVEL DO SISTEMA
CARDIOVASCULAR

POTENTE AÇÃO
ANTIOXIDANTE E COMBATE
AOS RADICAIS LIVRES

233% MAIOR RETENÇÃO
CORPORAL

EFEITOS BENÉFICOS
MAIS RÁPIDOS E MAIORES
QUE OUTRAS FORMAS
DE VITAMINA C

NATURAL E VEGANO
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Bioﬂavonóides cítricos aderidos a Vitamina C, para fornecer
proteção contra oxidação da vitamina.
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Ácidos graxos favorecendo a absorção celular da Vitamina C.

ESTUDO DE EFICÁCIA
Estudos apoiam o papel do Pureway-C como um ingrediente de ponta em vitamina C, com a capacidade de impactar a
saúde humana em várias áreas. Veja os resultados de estudos e análises in vitro nos gráficos abaixo:
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Proteção do sistema imunológico contra toxinas em
2,5 vezes mais versus outras formas de vitamina C.

FIXAÇÃO DE CÉLULAS
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(porcentagem de células)

CRESCIMENTO DE NEURITES

Neurônios saudáveis rapidamente estimulados (12 vezes
mais) promovem a regeneração dos nervos com mais
eficiência do que todas as formas de vitamina C testadas.
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T E M P O (houras)

Aumento em 233% na captação celular em comparação
ao ácido áscorbico.

Pureway-C™ demonstração de atividade de eliminação
de radicais livres.
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4 – ELIMINAÇÃO DE RADICAIS LIVRES
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3 – ESTUDO DE RETENÇÃO DE VITAMINA C
NO ORGANISMO
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5 – ESTIMULAÇÃO DA CURA DE FERIDAS

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS
Pureway-C® e um pó ﬁno e denso de ﬂuxo livre com tamanho de
particula de 60 MESH, totalmente estabilizado que pode ser usado
em suplementos nutricionais, e preparações farmacêuticas.

% DIMINUIÇÃO

Cura três vezes mais eficiente versus outras formas
de vitamina C avaliadas.

DOSAGEM RECOMENDADA
Ingerir 1g ao dia.
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