Gebruiksinformatie

Artikelnummer: 18.2323-11.10.2017

Vitamine C Plus
VOOR EEN GEZOND LEVEN*
HOOGGECONCENTREERDE ‘TIME RELEASE FORMULE’
Toepassing
Vitamine C kent een groot aantal goede
eigenschappen en geeft het lichaam als
antioxidant bescherming tegen vrije radicalen
en verhoogt ook de weerstand. Omdat het
menselijke lichaam niet in staat is deze
belangrijke voedingsstof zelf aan te maken,
is het voor inname aangewezen op voeding
en eventueel aanvullende bronnen. Ten
gevolge van bepaalde leefgewoontes kan een
verhoogde behoefte ontstaan aan Vitamine
C. Het blijkt dat inname van deze vitamine,
uitsluitend door middel van voeding, soms niet
toereikend is. Suppletie van een hoge dosering
vitamine C, bij voorkeur door middel van een
‘retard’-preparaat (vertraagde afgifte), kan in
dergelijke gevallen een waardevolle aanvulling
op de voeding zijn.

Wapiti Vitamine C Plus
Een hooggeconcentreerd vitamine C
retardpreparaat, is samengesteld volgens de
zogeheten time released formule. Hierbij wordt
een vertraagde afgifte van vitamine C
gerealiseerd. Een goede verwerkingsprocedure,
omdat normaliter het lichaam maar een geringe
hoeveelheid van deze vitamine kan verwerken
en een teveel via de nieren wordt afgescheiden.
Bij Wapiti Vitamine C Plus, dat als ‘retardtablet’
uit kleine microbolletjes is opgebouwd, komt
de inhoud geleidelijk in kleine hoeveelheden,
gedurende 8 tot 10 uur, vrij. Hierdoor vindt
een vertraagde afgifte van vitamine C plaats
en wordt de toegediende dosering à 1.000 mg

volledig benut. Ter ondersteuning en voor een
goede verwerking van vitamine C zijn enige
belangrijke ingrediënten als: bioflavonoïden,
rutine, hesperidine en rozenbottel, aan de
gestandaardiseerde samenstelling toegevoegd.

Dosering
1 tablet per dag, bij voorkeur `s morgens na de
maaltijd, met water innemen. Waarschuwing:
De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid niet
overschrijden

Bewaaradvies
Bewaar deze tabletten bij kamertemperatuur
(15-25°), buiten het bereik van jonge kinderen.

Inhoud 45 retardtabletten 65 gram ℮
Ingrediënten per tablet
Vitamine C (ascorbinezuur); Bioflavonoïden
(citrus); Rutine; Hesperidine; Rozenbottel;
Cellulose; Magnesium Stearaat; Silicium;
Stearine.

Werkstoffen per tablet
*Vitamine C (ascorbinezuur) 1.000mg, [12,5 R.I.];
Bioflavonoïden (citrus) 25mg; Rutine 25mg;
Hesperidine 25mg.; Rozenbottel 25mg.
Bevat geen conserveringsmiddelen, suiker,
kleur- e.o. smaakstoffen. R.I. = Referentie Inname
Dit voedingssupplement is geen vervanging van
een evenwichtige voeding

www.wapitinatuur.nl

Wapiti natuurproducten worden gekenmerkt door hun gestandaardiseerde
samenstelling en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het assortiment
Wapiti natuurproducten bestaat uit de volgende specialiteiten:

WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.

WAPITI DARMMILD

Dagelijks een regelmatige stoelgang.

WAPITI EUCALYPTUSOLIE

WAPITI SPECIAAL MULTIVITAMINE
Na een Gastric Bypass.

WAPITI NACHTRUST FORTE

Voor een goede en gezonde nachtrust.

WAPITI PROBIOTICUM

Zzzoemm vrij.

Probioticum op basis van
Saccharomyces boulardii gist.

WAPITI GLOBIFER FORTE

WAPITI PROSTAAT PLUS

Voor een natuurlijke ondersteuning
bij ijzertekort en anemie.

WAPITI GLOBIFER PLUS

Verzorgt een vergrote prostaat.

WAPITI TEEK AWAY
Huidolie.

Voor een natuurlijke ondersteuning
bij ijzertekort en anemie, bij een kinderwens,
zwangerschap en borstvoeding.

WAPITI THIJM HANDGEL

WAPITI KNOFLOOK 2000

Voor een gereguleerde dosering van
vitamine C. Hooggeconcentreerde
formule met 1.000 mg Vitamine C.

Hooggeconcentreerde knoflook.
Houdt jong en vitaliseert. Reukloos.

WAPITI KRUIDENSIROOP
Voor een goede verzorging van
keel en luchtwegen.

WAPITI MOSSEL EXTRACT
Behoud van sterke botten en
goed werkende spieren.

WAPITI MULTI VITAMIN

Voor meer energie en weerstand.

Emonta B.V.
Postbus 197
9200 AD Drachten NL
Tel. 0512 - 5180 85
www.emonta.nl

Natuurlijk antibacterieel met thijmolie.

WAPITI VITAMINE C PLUS

Wapiti producten zijn glutenvrij.

