
Draagt bij tot:
• de normale werking van het immuunsysteem
• de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
• een normaal energieleverend metabolisme en de afname van 

vermoeidheid en sufheid
• de normale collageenvorming voor de normale werking van  de 

bloedvaten, de botten, het kraakbeen, de huid, de tanden en het 
tandvlees 

Gebufferde 
VITAMINE C-poeder 
+ bioflavonoïden  

PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE



Gebufferde VITAMINE C-poeder 
+ bioflavonoïden PLATINUM

VITAMINE C

• Werking (toegelaten claims):
-   draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem, ook tijdens en na zware inspanningen
- draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
- draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme en tot de afname van vermoeidheid en 

sufheid
- draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van  de bloedvaten, de bot-

ten, het kraakbeen, de huid, de tanden en het tandvlees
- draagt bij tot een normale functie van het zenuwstelsel en tot een normale psychologische functie
- draagt bij tot de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E
- verhoogt de ijzeropname

• Kwaliteit: 
- Basische, niet-zure zouten van L-ascorbinezuur: 50 % calciumascorbaat (waarvan 90 % vit C is) en 

50% magnesiumascorbaat (waarvan 82 % vit C is)

• Dagdosis:  
- 1 maatlepel van 1400 mg = 1 gram vitamine C
- op voorschrift: hogere doses: per maatlepel 1 gram Vitamine 

BIOFLAVONOÏDEN

• Werking: synergie met vitamine C 

• Kwaliteit:
-   Citrusbioflavonoïden

• Dagdosis :
-   1 maatlepel van 1400 mg = 120 mg bioflavonoïden

Actieve ingrediënten per eenheidsdosis van 1400 mg:    

-  1 gram Vitamine C (L-ascorbinezuur, 1250 % RI*), aangevoerd door 581 mg  magnesium L-ascorbaat (90 % vitamine C) en 581 mg 

calcium L- ascorbaat (82 % vitamine C)

- 120 mg citrusbioflavonoïden 

                                                                                                                                                               *RI = Referentie-inname
Inhoud: 250 g

Gebruik:  1 maatlepel van 1400 mg per dag of de dosis zoals voorgeschreven door een gezondheidsprofessional. 
Het poeder oplossen in een glas water, goed doorroeren en onmiddellijk opdrinken. 
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Hoe Gebufferde VITAMINE C-poeder + bioflavonoïden PLATINUM combineren voor meer succes?
- in de celbescherming: met SELENIUM ALL NATURAL ANTIOXIDANT COMPLEX en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of 

ASTAXANTHINE PLATINUM en/of VITAMINE E PLATINUM  en/of CURCUMA PLATINUM en/of COLLAGEN PLATINUM en/of 
MARCUS ROHRER SPIRULINA  

- voor een sterke weerstand: met IMMUNOTON FORTE en/of  VITAMINE D3 + VITAMINE A PLATINUM en/of ZINK 
PLATINUM en/of VITAMINE C + ZINK zuigtabletten met vlierbesextract en/of SHIITAKE PLATINUM en/of KYOLIC 
PLATINUM

- voor het behoud van normale bindweefsels, voor een fris en jeugdig uiterlijk: met COLLAGEN PLATINUM en/of SILICIUM 
PLATINUM  en/of MSM PLATINUM en/of ZINK PLATINUM

- voor het behoud van normale botten: met OSTEOTON FORTE en SILICIUM PLATINUM
- voor het behoud van normale cellen: met SALVESTROL PLATINUM en/of SHIITAKE PLATINUM en/of VITAMINE D3 + 

VITAMINE A PLATINUM en/of CURCUMA PLATINUM en/of GREEN TEA PLATINUM 
- ter ondersteuning van de circulatie: met KYOLIC EPA + K2 of KYOLIC PLATINUM en/of OPC PLATINUM en/of UBIQUINOL 

PLATINUM
- voor het behoud van een normale bloeddruk: met TENSOTON FORTE of KYOLIC + CO-ENZYM Q10
- voor het behoud van soepele gewrichten: met CARTILATON of met CURCUMA PLATINUM en BOSWELLIA PLATINUM en/of 

met TRIOMOVE
- ter ondersteuning van de microcirculatie: met OPC PLATINUM en/of COLLAGEN PLATINUM
- voor een kalme en serene houding, voor een positieve instelling: met RELAXOTON en/of MAGNESIUM PLATINUM en/of 

CALMITON en/of D-PRITON en/of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM


