Productinformatie / Vitamine C 1000 gebufferd

Vitamine C 1000
gebufferd
Maagvriendelijke vitamine C – ideaal voor gevoelige
personen
Vitamine C draagt bij tot een normale werking van het immuunsysteem, is één van de belangrijke antioxidanten en neemt deel aan de
collageensynthese. Vitamine C wordt in de vorm van ascorbinezuur
vaak slecht verdragen door personen met een gevoelige spijsvertering. Gebufferde vitamine C heeft een bijna neutrale pH en veroorzaakt zo geen overlast van zuur in de maag. Door de aanwezige
mineraalascorbaten brengt ze bijkomende kostbare mineralen aan.

Inhoud per capsule
(aanbevolen dagelijks gebruik)

Hoeveelheid

Gebufferde ascorbinezuur (bevat: 480 mg vitamine C)		1.000 mg
Bestaat uit:
Calciumascorbaat (bevat: 250 mg vitamine C)		 521 mg
Magnesiumascorbaat (bevat: 139 mg vitamine C)		 341 mg
Kaliumascorbaat (bevat: 91 mg vitamine C)		 138 mg

Toepassingen

PIAB9BE

v.2.0

–– Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het
immuunsysteem en bescherming van cellen tegen oxidatieve
stress.
–– Om aan verhoogde behoefte te voldoen (zoals bij zware
lichamelijke inspanning).
–– Vitamine C draagt bij tot de regeneratie van de actieve vorm
van vitamine E en vermindering van vermoeidheid en moeheid.

Pure Encapsulations® staat voor hoogwaardige pure stoffen die vrij
zijn van verborgen toevoegingen. De hypoallergene preparaten
garanderen de hoogste kwaliteit van micronutriënten, optimale
opname in het lichaam en een maximale verdraagbaarheid door
gevoelige en allergische personen.
Verkrijgbaar in uw apotheek!

purecaps.be

Ingrediënten: calciumascorbaat, magnesiumascorbaat, kaliumascorbaat, hydroxypropyl methylcellulose (capsule), antioxidant:
ascorbylpalmitaat
Voedingssupplement
1

Aanbevolen gebruik:
1 capsule per dag bij een maaltijd.
Nierpatiënten mogen niet meer dan 200 mg Vitamine
C per dag innemen, gelet op onder andere het risico op
hyperoxalemie.
Inhoud
90

96 g

Artikelnummer

CNK

AB9BE

3457-041

Voedingssupplementen vervangen geen gevarieerde voeding. Een evenwichtige voeding
en een gezonde levensstijl blijven belangrijk. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren. Koel en droog bewaren.

