C-MAX LIPOSZÓMÁS C-VITAMIN
Hatékonyabb felszívódás
Liposzómás C-vitamin csipkebogyóval, acerolával, szőlőmaggal és lecitinnel
étrend-kiegészítő ∙ lágyzselatin kapszula - 30 db ∙ Nettó tömeg: 42 g
Összetevők: szójaolaj, zselatin, liposzómális aszkorbinsav (l-aszkorbinsav, szójaolaj,
emulgeálószer: szójalecitin,) acerola gyümölcs kivonat, fényezőanyag (méhviasz), lecitin,
csipkebogyó kivonat, szőlőmag kivonat.

C-vitamin

Hatóanyagok a napi adagolás szerint
1 kapszulára
2 kapszulára
3 kapszulára
300 mg
600 mg
900 mg
(375 % NRV)
(750 % NRV)
(1125 % NRV)
50 mg
100 mg
150 mg

Acerola gyümölcs
kivonat
Csipkebogyó kivonat 20 mg
40 mg
60 mg
Szőlőmag kivonat
20 mg
40 mg
60 mg
proantocianidinek 19 mg
38 mg
57 mg
Lecitin
30 mg
60 mg
90 mg
NRV: napi ajánlott beviteli referencia érték felnőttek számára

4 kapszulára
1200 mg
(1500 % NRV)
200 mg
80 mg
80 mg
76 mg
120 mg

Adagolás: felnőtteknek naponta 1-4 kapszula, 6 éves kor feletti gyermekeknek 1-2 kapszula
bevétele javasolt bőséges folyadékkal lenyelve.
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig.
Tárolás: száraz, szobahőmérsékletű helyen, közvetlen fénytől védve.
Származási hely: Kína.
Forgalmazza: Herbapharma Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 178.
OÉTI bejegyzési sz.: 14351/2014
A liposzómális technológiával előállított C-vitamint természetes, sejtmembrán-azonos
foszfolipid réteg veszi körül. Ennek köszönhetően jól ellenáll az emésztőnedveknek,
Természetes csipkebogyó, acerola gyümölcs-, szőlőmag kivonattal és lecitinnel kombinált, Cvitamin készítmény. A csipkebogyó és az acerola természetes C-vitamint tartalmaz, mely
támogatja a szervezet antioxidáns képességét és az immunrendszert.
A C-vitamin szerepet játszik az immunrendszer, az idegrendszer egészsége védelmében,
hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. Fokozza a táplálékkal bevitt vas
felszívódását, hozzájárul a normál kollagén képződéshez, így a csontok, a fogak, az erek, a
bőr, a fogíny normál állapotának fenntartásához, Szedése ajánlott fokozott fizikai és szellemi
igénybevétel és feszült, felfokozott életmód esetén,
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Gyermekek elől zárva tartandó! Az
étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges
életmódot.

C-MAX liposomal Vitamine C
more efficient absorption
Liposomal Vitamine C with rosehip, acerola, grape seed and lecithin

food supplement ∙ softgelatine capsules - 30 pcs ∙ Net weight: 42 g
Ingredients: soy oil, gelatine, liposomal ascorbic acid, acerola friut extract, beeswax, lecithin,
rosehip extract, grape seed extract.
Active ingredients for the daily dosis
1 capsule
2 capsules
3 capsules
Vitamine C
300 mg
600 mg
900 mg
(375 % NRV)
(750 % NRV)
(1125 % NRV)
Acerola fruit extract
50 mg
100 mg
150 mg
Rosehip extract
20 mg
40 mg
60 mg
Grape seed extract
20 mg
40 mg
60 mg
proanthocyanidines 19 mg
38 mg
57 mg
Lecithin
30 mg
60 mg
90 mg
NRV: Nutrient Reference Values

4 capsules
1200 mg
(1500 % NRV)
200 mg
80 mg
80 mg
76 mg
120 mg

Dosage: daily 1-4 capsules for adults, 1-2 capsules for children above 6 years, swallowed
with lots of liquid.
Best before: see on the package.
Storage: store in a dry and cool place, avoid direct light radiation.
Distributed by: Herbapharma Ltd., H-1106 Budapest, Keresztúri út 178.
License (OÉTI) Nr.: 14351/2014
Vitamine C produced with liposomal technology is surrounded by a natural cell-membrane
identical phospholipid layer. As a result, it resists digestives and can be absorbed and utilized
in the cells efficiently. The product is a combination of rosehip, acerola, grapeseed-extract
and lecithin with more efficient absorption. Rosehip contains natural vitamine C, it supports
the antioxidant ability of the body and the immune system. Grape seed extract also possesses
antioxidant character, it supports the protection of the cells against the harmful effects of the
free radicals. Fruits of acerola contain natural nutrients, inter alia vitamine C.
Vitamine C plays a role in the protection of the health of immune and nervous system. It
enhances the absorption of iron, it contributes to the normal formation of collagen, so to the
maintenance of the normal condition of bones, teeth, veins, skin and gums. Its intake is
recommended in case of high physical or mental requisition, in case of a stressful lifestyle and
for smokers.
Caution! Do not exceed the recommended daily dosage! Keep out of the reach of children!
The food supplement does not substitute the balanced mixed diet and the healthy lifestyle!

