
Fokozatosan felszabaduló C-vitamin
Fokozatosan felszabaduló C-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő tabletta növényi kivonatokkal

Jellemzői: A készítmény fokozatosan felszabaduló C-vitamint, acerola és kasvirág kivonatot tartalmaz. 
A tabletta 250 mg C-vitamint tartalmaz, mely vitamin hozzájárul:
   – az immunrendszer normál működéséhez, csökkenti a fáradékonyságot és kimerültséget,
   – a kollagén képződéséhez, az erek, csontok, fogak, porcok, a fogíny és bőr normál állapotához,
   – normál energiatermelő-anyagcseréhez, az idegrendszer megfelelő működéséhez.
A bíbor kasvirág szerepet játszik a szervezet védekező rendszere, az immunrendszer normál működésében.
Hatóanyag:               1 tabletta                                  2 tabletta                                  4 tabletta
C-vitamin 250 mg 312% NRV 500 mg 624% NRV 1000 mg 1250% NRV 
Acerola kivonat 40 mg - 80 mg - 160 mg -
Kasvirág kivonat 10 mg - 20 mg - 40 mg - 
*%NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában
Összetevők: L-aszkorbinsav, stabilizátor (hidroxi-propil-metil-cellulóz), acerola (Malpighia pinucifolia) 
gyümölcs-kivonat, tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 
gyökér-kivonat, csomósodást gátló anyag (zsírsavak magnéziumsója).
Adagolás: Gyermekek 3 éves kortól 1 tabletta, felnőttek 1 - 2 tabletta (nagyobb C-vitamin igénynél 4 tabletta) 
naponta étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű folyadékkal fogyasztva.
Tartalma: 100 tabletta   Nettó tömeg: 33,2 g   Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Figyelmeztetés: Keresztes virágúakra érzékenyeknek, autoimmun betegségben szenvedőknek, továbbá 
immundepresszáns szereket szedőknek nem ajánlott. Szedése legfeljebb 8 héten át történhet. Terhesség, szoptatás 
időszakában a készítmény fogyasztása nem ajánlott! Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha túlérzékeny bármelyik 
összetevőjére. Gyermekek számára 3 éves korig nem alkalmas. 
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyártó: Helvetia Direct 
Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, Csehország. Származási hely: Csehország 
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu. 
Változat: Vs/01                         OGYÉI Notifi kációs szám: 19486/2017                         HU 154 M
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A bíbor kasvirág szerepet játszik a szervezet védekező rendszere, az immunrendszer normál működésében.
Hatóanyag:               1 tabletta                                  2 tabletta                                  4 tabletta
C-vitamin 250 mg 312% NRV 500 mg 624% NRV 1000 mg 1250% NRV 
Acerola kivonat 40 mg - 80 mg - 160 mg -
Kasvirág kivonat 10 mg - 20 mg - 40 mg - 
*%NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában
Összetevők: L-aszkorbinsav, stabilizátor (hidroxi-propil-metil-cellulóz), acerola (Malpighia pinucifolia) 
gyümölcs-kivonat, tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 
gyökér-kivonat, csomósodást gátló anyag (zsírsavak magnéziumsója).
Adagolás: Gyermekek 3 éves kortól 1 tabletta, felnőttek 1 - 2 tabletta (nagyobb C-vitamin igénynél 4 tabletta) 
naponta étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű folyadékkal fogyasztva.
Tartalma: 100 tabletta   Nettó tömeg: 33,2 g   Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Figyelmeztetés: Keresztes virágúakra érzékenyeknek, autoimmun betegségben szenvedőknek, továbbá 
immundepresszáns szereket szedőknek nem ajánlott. Szedése legfeljebb 8 héten át történhet. Terhesség, szoptatás 
időszakában a készítmény fogyasztása nem ajánlott! Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha túlérzékeny bármelyik 
összetevőjére. Gyermekek számára 3 éves korig nem alkalmas. 
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva tartandó! Gyártó: Helvetia Direct 
Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, Csehország. Származási hely: Csehország 
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu. 
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