
TÁJÉKOZTATÓ 

Vitamin C 1000 mg + 4000 IU D + rosehip - C-vitamint, csipkebogyó kivonatot és D-vitamint 

tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta 

60db/doboz 

60 db tabletta nettó tömege 95 g 

 

Összetevők:  

L-aszkorbinsav, tömegnövelő szer: mikrokristályos cellulóz, csomósodást gátló: magnézium-sztearát, 

csipkebogyó gyümölcsének 10:1 kivonata, D-vitamin (kolekalciferol)  

Aktív összetevők tablettánként: 

Név Mennyiség (per tabletta) NRV%* 

L-aszkorbinsav 1000 mg 1250% 

Csipkebogyó 10:1 kivonata 25 mg - 

D-vitamin (kolekalciferol 100 mcg (4000 NE) 2000% 

A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, a sejtek oxidatív stresszel szem-

beni védelméhez és a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz. Hozzájárul az idegrend-

szer normál működéséhez, a normál pszichológiai funkció fenntartásához, a fáradtság és a kifáradás 

csökkentéséhez. Hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a fogak és a fogíny 

normál állapotának, valamint az erek, a porcok és a bőr normál állapotának, működésének fenntar-

tásához, és a normál csontozat fenntartásához. A C-vitamin hozzájárul az E-vitamin redukált formá-

jának regenerálásához és fokozza a vas felszívódását. 

A D3-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, a kalcium és a foszfor normál 

felszívódásához és hasznosulásához, a vér normál kalciumszintjének fenntartásához, szerepet ját-

szik a sejtosztódásban. Hozzájárul az egészséges csontozat és a normál fogazat, valamint az egész-

séges izomfunkció fenntartásához. 

 

Csomagolás, mennyiségi jellemzők: 

A Vitamin C 1000 mg + 4000 IU D + rosehip - C-vitamint, csipkebogyó kivonatot és D-vitamint 

tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta 60 db-os kiszerelésben van forgalomban. A csomagolás 

műanyag flakon papírcímkével az oldalán, mely 60 db tablettát tartalmaz. 

Adagolás: 

Az étrend-kiegészítő készítmény szokásos adagja felnőtteknek napi 1 tabletta bőséges folyadékkal 

lenyelve. 

 

Fontos figyelmeztetés: 

Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget! 



Gyermekek elől elzárva, hűvös, száraz helyen tárolandó! 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

Tárolás: szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, lezárt dobozában! 

 

Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hónap/év): lásd a csomagoláson 

 

Forgalmazó 

Név:      Telemarketing International Kft.  

Cím:             9028 Győr, Fehérvári út 75. 

Telephely / elérhetőség:    9028 Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.:      (96) 961-000 

 

 


