
Ingrediënten: calciumascorbaat (ontzuurde vorm van vitamine C).
Gebruik: ½ tot 1 afgestreken maatschep (2,5 ml) per dag bij een maaltijd innemen of zoals geadvi-
seerd. Mengen met water of met een andere vloeistof. Houd u aan de aanbevolen dosering.
Bevat geen: gluten, lactose, soja, conserveringsmiddelen en synthetische geur-, kleur- en smaak-
stoffen. Dit product is geschikt voor vegetariërs.
Voedingssupplement
Vitaminepreparaat, inhoud 200 g netto.
Ten minste houdbaar tot einde en batchcode: (of zie bodem)

Vitamine C
poeder

calciumascorbaat

Samenstelling per maatschep van 2,5 ml (ca.):      % ADH*
(dagdosering)
Vitamine C (calciumascorbaat) ............................................................. 1970 mg 2463
Calcium (ascorbaat) ............................................................................... 210 mg 26
* ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssup-
plement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Buiten bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren.
Bestelcode: V2566 Inhoud: 200 gram 
Calciumascorbaat
Vitamine C in de vorm van calciumascorbaat is minder zuur en daardoor vriendelijker voor de maag en 
tanden. En een extra voordeel is dat er ook 210 mg calcium in zit per dagdosering. 

Vitamine C
• Vitamine C zorgt mede voor een goede weerstand
• Vitamine C is belangrijk voor de bloedvaten
• Vitamine C en calcium zijn van belang voor de opbouw van sterke tanden
• Vitamine C ondersteunt het behoud van een gezonde huid
• Vitamine C en calcium zorgen voor het behoud van sterke botten
Voedingssupplementen van Vitals
Vitals levert hoogwaardige voedingssupplementen. In ons assortiment staan de dosering, 
opneembaarheid en kwaliteit van de ingrediënten centraal. 
Het belangrijkste criterium voor supplementen is natuurlijk resultaat. Daarom hecht Vitals het grootste 
belang aan de puurheid en werkzaamheid van haar producten. ©xH
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Voor meer informatie over dit product kijk op: www.vitals.nl Vitals Voedingssupplementen BV • Antwoordnummer 894, 1500 VB Zaandam
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