
GEBRUIK
1 tablet in te nemen met een glas water tijdens een maaltijd. Houdt u aan de aanbevolen dagelijkse dosering.

Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Voor het behoud van een goede
gezondheid is een gezonde levensstijl en een gevarieerde, evenwichtige voeding van belang.

BEWAAR ADVIES
Donker, afgesloten, koel en buiten bereikvan jonge kinderen.
Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

BEYUNA VITAMIN C
Vitamine C is een antioxidant die de lichaamscellen beschermt en nodig is om bloedvaten gezond te houden. 
Daarbij is het noodzakelijk voor het onderhouden en opbouwen van gezonde botten, tanden, kraakbeen, tandvlees en de huid.
Vitamine C ondersteunt het immuunsysteem, centraal zenuwstelsel, bevordert de energiestofwisseling en verhoogt de 
ijzeropname.

Een tablet bevat:
Ingrediënten
L-Ascorbinezuur RI* 625% 500 mg
verzadigd plantaardig vet (Palmolie) (coating)
PROSOLV EASYtab Nurta

* RI = Referentie-innames voor volwassenen



Vitamine C  

• ondersteunt de afweer van het lichaam

• draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de bloedvaten 

• speelt een rol bij de botaanmaak

• goed voor het concentratievermogen

• ondersteunt de afweer van het lichaam

• levert een bijdrage als anti-oxydant

• draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid/moeheid

• werkt als anti-oxidant voor vitamine E en brengt deze weer in een actieve/werkende vorm

• verhoogt de ijzeropname 



Vitamin C
Voedingssupplement

bevat: vitamine
inhoud: 120 tabletten = 84 gram

Een voedingssupplement is geen vervanging voor een 
gevarieerde voeding.  Voor het behoud van een goede 
gezondheid is een gezonde levensstijl en een gevarieerde, 
evenwichtige voeding van belang.

Gebruik: 1 tablet in te nemen met een glas water tijdens 
een maaltijd. Houdt u aan de aanbevolen dagelijkse dosering.

Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Bewaaradvies: Donker, afgesloten, koel en  buiten bereik 
van jonge kinderen.
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Beyuna Vitamine C
Vitamine C is een antioxidant die de 
lichaamscellen beschermt en nodig is om 
bloedvaten gezond te houden. Daarbij is 
het noodzakelijk voor het onderhouden en 
opbouwen van gezonde botten, tanden,
kraakbeen, tandvlees en de huid. 
Vitamine C ondersteunt het immuunsysteem, 
centraal zenuwstelsel, bevordert de energie- 
stofwisseling en verhoogt de ijzeropname. 

Een tablet bevat: 
Ingrediënten 
L-Ascorbinezuur RI* 625%          500 mg
verzadigd plantaardig vet(Palmolie)(coating) 
PROSOLV EASYtab Nurta  
* RI = Referentie-innames voor volwassenen
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