Innovatieve

vitamine C

De ene bron van vitamine
C is de andere niet…

PureWay-C

PureWay-C bevat 100% natuurlijke vitamine C uit sinaasappel, maar ook vet-metabolieten en citrus-bioflavonoïden. En dat maakt een groot verschil. De
vitamine C uit PureWay-C wordt hierdoor sneller opgenomen, gemakkelijker gebruikt in het lichaam en is
vriendelijker voor de maag dan andere vormen van
vitamine C.

Vitamine C
(L-ascorbinezuur)
uit sinaasappel

Citrusbioflavonoïden zorgen ervoor dat de vitamine C stabiel blijft
om zijn aanvullende
rol als antioxidant in
het lichaam goed uit
te voeren

1 capsule per dag of
volgens het advies
van een gezondheidsprofessional

Samenstelling per vegetarische capsule: Camu-camu (Myrciaria dubia, gestandaardiseerd op 20% vitamine C) 150 mg (30 mg vitamine C, 37.5% RI), Acerola
(Malpighia glabra, gestandaardiseerd op 25% vitamine C) 120 mg (30 mg vitamine C, 37.5% RI), Vitamine C (L-ascorbinezuur uit sinaasappel, PureWay-C)
120 mg (150% RI) • *RI: Referentie-inname

90 vegecaps | CNK: 3276-995

Dit product is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Vetmetabolieten
uit rijstzemelenwas
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Ondersteun uw immuunsysteem en vitaliteit
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Dit zijn draagstoffen voor
vitamine C zodat de vitamine
C beter wordt opgenomen uit
de darm en beter wordt vastgehouden door de cellen

Citrusbioflavonoïden
uit sinaasappel, citroen,
limoen en mandarijnen

Puur en
100% natuurlijk!
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Meer informatie: www.nutrisan.com | 

Uw lichaam heeft vitamine C nodig,
maar kan het niet zelf aanmaken.
Daarom moet u uw vitamine C
uit voeding halen.

NutriVit C

Fruit en groenten zijn de
belangrijkste bronnen.

+

PureWay-C

Zwarte bessen, rauwe paprika, kolen, citrusvruchten, aardbeien en aalbessen zijn
rijk aan vitamine C (40-200 mg/100 g).
Appelen, peren, bananen, bonen, witloof,
courgettes en selder bevatten lagere gehaltes aan vitamine C (2-5 mg/100 g).
Door lang te koken kan het vitamine-C
gehalte in voeding volledig vernietigd
worden. Koken door blancheren brengt
een verlies van 35% mee, terwijl koken
met stoom het gehalte met 20% doet afnemen.
Rokers, zwangere vrouwen en vrouwen
die borstvoeding geven, hebben een hogere behoefte aan vitamine C.

Dit natuurproduct bevat uitsluitend
100% natuurlijke vitamine C!

beproefde vetoplosbare
vitamine C uit sinaasappel

+

Camu-camu vrucht

Acerola kers

20% vitamine C
in natuurlijke voedingsmatrix

25% vitamine C
in natuurlijke voedingsmatrix

Wat doet vitamine C?


Aanmaak van collageen
Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van tandvlees,
tanden, bloedvaten, botten, kraakbeen en huid.



Wat maakt NutriVit C zo
uitmuntend?

Weerbaarheid en vitaliteit
Vitamine C draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress (is een krachtige antioxidant), de vermindering van vermoeidheid, en de
normale werking van zenuwstelsel en immuunsysteem.

100% natuurlijke ‘whole food’ vitamine C,
ook geschikt voor vegetariërs en veganisten
Per vegecap:
 60 mg vitamine C als camu-camu en acerola ‘whole foods’, de natuurlijke voedingsmatrix
zorgt voor een betere opname en fysiologische
werking. Waterextracten van camu-camu vruchten en acerola kersen bevatten een hoog gehalte
aan vitamine C waardoor het product 100% natuurlijk blijft
 120 mg vitamine C als PureWay-C, de 100% natuurlijke vitamine C uit sinaasappel met vet-metabolieten en citrus-bioflavonoïden

