
Dragen bij tot:
• de normale werking van het immuunsysteem (vit C, zink, 

vlierbes)
• de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress (vit C, zink, 

vlierbes)
• het verzachten van de keel en het verlichten van prikkelhoest 

(vlierbes)

Vitamine C + 
Zink kauwtabletten
met vlierbesextract

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit
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Actieve ingrediënten per kauwtablet: 
-   500 mg vitamine C (L-ascorbinezuur, 625 % RI*)
- 100 mg vlierbesextract (Sambucus nigra)
- 22,5 mg zink (150 % RI*), aangevoerd door zinkcitraat
* RI = Referentie-inname

Zoetstoffen: steviolglycosiden (rebaudioside A 97%), mannitol, xylitol (vrij van geraffineerde suiker)

Aroma: natuurlijk woudvruchtenaroma

Gebruik: 1 kauwtablet per dag of zoals voorgeschreven door een gezondheidsprofessional (die 
gedurende de eerste week 3 kauwtabletten per dag kan adviseren). 
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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
• Dagdosis van 1 kauwtablet:  500 mg vit C; dagdosis van 3 kauwtabletten (enkel op voorschrift en 

enkel gedurende de eerste week): 1500 mg vit C 
• Kwaliteit: 50 % L-ascorbinezuur en 50 % calciumascorbaat (gebufferde vit C voor een niet te zure 

smaak en niet te sterk laxerend effect)
• wetenschappelijke onderbouwing: referentie 1

Zink
• Werking (toegelaten claims): 

- draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
- draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

• Dagdosis van 1 kauwtablet: 22,5 mg elementaire zink (225 % RI*); dagdosis van 3 kauwtabletten 
(enkel op voorschrift en enkel gedurende de eerste week): 67,5 mg zink 

• Kwaliteit: zinkcitraat
• wetenschappelijke onderbouwing: referentie 2 (meta-analyse)

Hoe VITAMINE C + ZINK kauwtabletten met vlierbesextract combineren voor meer succes?
- Voor een sterkere acute weerstand: 

• met: QUERCETINE PLATINUM

• met VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte of VITAMINE D-druppels

• met IMMUNOTON FORTE (maximaal 2 kauwtabletten op voorschrift, omdat in IMMUNOTON FORTE ook zink zit)

- Voor een sterkere weerstand algemeen (acuut en chronisch): 

• met VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte of VITAMINE D-druppels

• met SHIITAKE PLATINUM en/of CAT’s CLAW PLATINUM en/of KYOLIC PLATINUM en/of extra VITAMINE C PLATINUM

Reden van combinatie van vitamine C en zink in één voedingssupplement: ze vormen 
een synergie voor een sterke weerstand , omdat ze beiden op verschillende manieren 
de werking van de witte bloedcellen bevorderen; 
voor wetenschappelijke onderbouwing: zie referentie 3 (review; 1000 mg vit C + 10 mg zink)

Vitamine C + Zink kauwtabletten
met vlierbesextract

Vlierbes (Sambucus nigra)
• Werking (toegelaten claims): 

- draagt bij tot een normale functie van het immuunsysteem 
- verzacht de keel en de luchtwegen
- verlicht verkoudheden en prikkelhoest

• Dagdosis (1 kauwtablet): 100 mg van een 80:1-extract = 1600 mg gedroogde vlierbes = analoog 
met 8 g verse vlierbes; dagdosis van 3 kauwtabletten (enkel op voorschrift en enkel gedurende de 
eerste week): 4800 mg gedroogde vlierbes = analoog met 24 g verse vlierbes 

• Kwaliteit: droogextract
• wetenschappelijke onderbouwing: referenties 4 en 5 qua werking bij verkoudheden en virale infecties 

(meta-analyse/review), referenties 6 en 7 qua werking bij griep


