
EEN HEERLIJKE DOSIS VITAMINE C

Productfiche

Citric CTM - tabletten

VOORDELEN

•  natuurlijke bron van vitamine C die 
extra goed wordt opgenomen

•  ondersteunt het afweersysteem

•  levert essentiële vitamines

•  bevordert de mondhygiëne

•  goede bron van antioxidanten

Versterk je afweersysteem met Citric C™-tabletten.

Elke tablet bevat 125 mg vitamine C, wat 200% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid is.

Onze tabletten bestaan uit een mix van natuurlijke ingrediënten die het lichaam een opkikker 
geven, waaronder citrusbioflavonoïden, extract van groene theebladeren en 
rozenbottelconcentraat, en bovendien allemaal een bewezen antioxiderende werking hebben.

Het primaire ingrediënt van de Citric C™-tabletten is vitamine C, een in water oplosbare vitamine 
die niet mag ontbreken voor een normale groei en ontwikkeling.

Deze kauwtabletten zijn gemakkelijk te eten en hebben een lekkere natuurlijke 
sinaasappelsmaak.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

De formule van de Citric C™-tabletten is gebaseerd op de Philosophy of 
Regeneration®, de overtuiging dat we van een optimale gezondheid kunnen genieten 
als we het lichaam voeden, reinigen en in evenwicht brengen met de beste voeding.

De vitamine C en verschillende antioxidanten in de Citric C™-tabletten ondersteunen 
het natuurlijke reinigingsproces van het lichaam. Deze ingrediënten komen uit 
natuurlijke bronnen die het lichaam herkent als voeding en beter benut.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
VITAMINE C   
Vitamine C, dat vol antioxidanten zit, mag niet ontbreken voor een normale groei en 
ontwikkeling.

Natuurlijke vitamine C wordt sneller door het lichaam opgenomen dan synthetische 
vitamine C.

ROZENBOTTEL    
Rozenbottels bevatten meer vitamine C dan sinaasappels.

Ze hebben een licht vochtafdrijvende werking en kalmeren het spijsverteringsstelsel.

EXTRACT VAN GROENETHEEBLAD  
Deze theebladen vol antioxidanten zijn goed voor de witte bloedcellen, die ziekten 
bestrijden.

VEELGESTELDE VRAGEN 
V: Wat zijn de voordelen van dit vitamine C-supplement?
A:  Vitamine C is een essentiële voedingsstof die ons lichaam zelf niet kan produceren. 
We kunnen het alleen binnenkrijgen via eten. Er zitten veel antioxidanten in die het 
afweersysteem versterken, vrije radicalen neutraliseren en een grote rol spelen in de 
vorming van collageen, dat nodig is om de spieren en bloedvaten te versterken.
Vitamine C draagt ook bij aan gezonde tanden en tandvlees en ondersteunt de 
opname van ijzer. De vitamine C in dit supplement komt uit natuurlijke bronnen. 
Anders dan de chemisch afgeleide varianten wordt deze vorm van vitamine C niet 
snel uitgescheiden in de urine.
V: Hoe zit het nu met hoge doses vitamines?
A:   Een te hoge dosis vitamines innemen kan gevaarlijk en giftig zijn. Onze vitamines 
hebben een gebalanceerde formule, waardoor ze veilig en effectief zijn.

AANBEVELING
Kauw naar wens dagelijks op één of twee tabletten als aanvulling op je maaltijden.
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