Vitamine C 500
Eigenschappen
Vitamine C 500 tabletten bevatten vitamine C en Rutine als actieve
bestanddelen en als bron van vitamine C draagt dit bij tot:
•

•

•

•
•
•
•
•

Een bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress.
(antioxidant)
Het behouden van een optimale energiebalans, het zorgt
voor een maximale opname van energie vanuit de voeding
en hierdoor werkt het in op de vermoeidheid en het gevoel
van moeheid.
Een normale collageen vorming voor de gezonde werking
van botten, tanden, tandvlees, huid, bloedvaten en
kraakbeen.
Een verhoging van ijzeropname uit de voeding.
Een vermindering van vermoeidheid en moeheid.
Een optimale werking van het zenuwstelsel.
Een optimale werking van het afweersysteem.
Een normale psychologische functie.

Gebruiksaanwijzing
Dit is een zuigtablet.
¼ tablet tot maximaal 1 tablet langzaam opzuigen in de mond.
De tablet is ook gemakkelijk in 4 te delen, wegens de breukstreep in
kruisvorm die in de tablet ingedrukt is.

De tablet bevat geen suiker.
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Vitamine C 500
Opgelet
Nierpatiënten mogen niet meer dan 200 mg vitamine C per dag innemen
gelet op onder andere het risico op hyperoxalemie (= maximaal ¼ tablet
per dag)
Vitamine C 500 is een voedingssupplement en mag niet als vervanging
van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde
levensstijl worden gebruikt.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
De dagdosis niet overschrijden.
Te bewaren op een droge plaats. (15-25C)

Samenstelling per 1 tablet
Ingrediënten
Vitamine C (L. Ascorbinezuur)
Rutine

Mg per
tablet
500 mg
25 mg

Mg per
¼ tablet

%ADH*
¼ tablet

125 mg 48% ADH*
6,25 mg 150% ADH*

*ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Ingrediënten
Vitamine C (L-ascorbinezuur) – Rutine – vulstof/zoetstof: Sorbitol (E420)
– Mannitol (E421) – vulstof: Cellulose (E460) – Calciumcarbonaat (E170)
– aroma: Sinaasappel – antiklontermiddel: Siliciumdioxide (E551) –
smeermiddel: Gehydrogeneerde vegetale olie – Stearinezuur (E570) –
Magnesium stearaat (E470b) – zoetstof: Sucralose (E955) – Natrium
Sacharine (E954)
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