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Vitamine C Plus
HOOGGECONCENTREERDE 'TIME RELEASE FORMULE'

Toepassing
Vitamine C kent een groot aantal goede eigenschappen. Zo biedt het als antioxidant het lichaam
bescherming tegen vrije radicalen en verhoogt het de weerstand. Ten gevolge van bepaalde leef-
gewoontes kan een verhoogde behoefte ontstaan aan Vitamine C. Het menselijke lichaam is echter
niet in staat deze belangrijke voedingsstof zelf aan te maken en is voor voldoende inname daarom
aangewezen op de voeding. Helaas blijkt soms dat inname van deze vitamine via uitsluitend voeding
niet toereikend is. Suppletie van een hoge dosering vitamine C kan in dergelijke gevallen een waar-
devolle aanvulling op de voeding zijn.

WAPITI VITAMINE C PLUS, een hooggeconcentreerd vitamine C preparaat, is samengesteld volgens
de zogeheten time release formule. Hierbij wordt een vertraagde afgifte van vitamine C gerealiseerd.
De vertraagde afgifte wordt mogelijk gemaakt door kleine microbolletjes die hun inhoud gedurende
8 tot 10 uur geleidelijk in kleine hoeveelheden afgeven. Dit is gunstig omdat het lichaam maar een
geringe hoeveelheid van deze vitamine per tijdseenheid kan verwerken en een teveel via de nieren
weer afscheidt. De vertraagde afgifte van vitamine C maakt dat de toegediende dosering à 1.000 mg
volledig wordt benut. Ter ondersteuning en voor een goede verwerking van vitamine C zijn natuur-
lijke ingrediënten als bioflavonoïden, rutine, hesperidine en rozenbottel, aan de gestandaardiseerde
samenstelling toegevoegd.

Werkstoffen per tablet
1.000 mg Vitamine C (als ascorbinezuur) [1667% ADH]
25 mg Bioflavonoïden (Limon spp.)
25 mg Rutine (Sophora japonica)
25 mg Hesperidine (Citrus spp.)
25 mg Rozenbottel (Rosa canina)

ADH~Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Zonder toevoeging van suiker, conserveringsmiddelen, kleur- en smaakstoffen.

Dosering
1 tablet per dag, bij voorkeur 's morgens na de maattijd, met water innemen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.

8ewaaradvies
Bewaar deze tabletten bij kamertemperatuur (15-25°C) buiten het bereik van jonge kinderen. De
houdbaarheid staat op de verpakking aangegeven.

Verpakking
Wapiti Vitamine C Plus is verkrijgbaar in een verpakking met 45 time release tabletten.


