
 

Voedingssupplementen van Vitals
Vitals heeft de ambitie om de meest effectieve sup-
plementen aan te bieden. Met de meest geschikte 
doseringen, de hoogste kwaliteit en zuiverheid. Wij 
richten ons op veelbelovende vernieuwingen met 
een degelijke onderbouwing. Dit ideaal is natuurlijk 
nooit voltooid. Het wordt elke dag beter. Net als 
iedereen die voor onze producten kiest. Vandaar dat 
wij zeggen: Vitals. Elke dag beter.

Samenstelling per maatschep van 2,5 ml (= ca. 2,3 gram):  %RI*
(dagdosering)
Vitamine C (uit calciumascorbaat) 1970 mg 2463
Calcium (ascorbaat) 210 mg 26
* RI  = Referentie-inname
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl zijn belangrijk. 
Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde voeding.
Buiten bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten 
en bij kamertemperatuur bewaren. Na openen beperkt 
houdbaar.

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 calcium in zit.
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
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VITAMINE C 
POEDER

Calciumascorbaat (ontzuurde vorm van vitamine C).

½ tot 1 afgestreken maatschep per dag bij een 
maaltijd innemen of zoals geadviseerd. Mengen 
met water of met een andere vloeistof. Houd u aan 
de aanbevolen dosering.

Gluten, lactose, soja, GMO, conserverings-
middelen en synthetische geur-, kleur- en 
smaakstoffen. Geschikt voor vegetariërs en 
veganisten.

Voedingssupplement (vitaminepreparaat). 
Ten minste houdbaar tot einde en batchcode:  
(of zie bodem).

INGREDIËNTEN: BEVAT GEEN:

BESTELCODE: V2566 | 200 GRAM

GEBRUIK:

VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT PRODUCT KIJK OP: WWW.VITALS.NL
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