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עשוי מרכיבים 
טבעיים

C מנה יומית טעימה של ויטמין
תמכו במערכת החיסונית שלכם עם טבליות ™Citric C. כל טבליה מכילה 125 מ"ג של 

200%ויטמין C -           מהמנה היומית המומלצת. הטבליות שלנו מכילות תערובת מחזקת של
של רכיבים טבעיים הכוללת ביו פלבונאידים מהדרים, תמציות עלי תה ירוק ואבקת  

 Citric C™-פקעות ורדים הידועים כולם כבעלי איכויות נוגדות חמצון. הרכיב העיקרי ב
הוא ויטמין C, ויטמין מסיס במים שהכרחי לגדילה ולהתפתחות תקינות. טבליות לעיסות 

אלה פשוטות לאכילה ומגיעות בטעם תפוז טבעי.

פילוסופיית ההתחדשות
נוסחת המוצר מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות – האמונה שאנו יכולים להגיע לבריאות 

אופטימאלית על ידי הזנה, ניקוי ואיזון הגוף באמצעות תזונה נכונה. ויטמין C ומגוון נוגדי 
החמצון שבטבליות ™Citric C תומכים בתהליך הניקוי הטבעי של הגוף ומקורם במזונות 

מלאים אותם גופנו יודע לזהות כרבי ערך תזונתי ולצרוך במלואם. 

רכיבים בזרקור
C ויטמין

ויטמין עתיר בנוגדי חמצון. הכרחי לשם גדילה והתפתחות תקינות. ויטמין C ממקור טבעי 
נספג בגוף בקלות רבה יותר מאשר ויטמין C ממקור סינטטי.

פקעות ורדים
פקעות ורדים מכילות יותר ויטמין C מתפוזים. הן משתנות מעט ועשויות גם להרגיע את 

מערכת העיכול.

תמצית עלי תה ירוק
עלי תה אלה העשירים בנוגדי חמצון ויכולים לתמוך בפעילות של תאי הדם הלבנים 

הנלחמים במחלות. 

שאלות נפוצות
מה היתרונות בנטילת תוסף ויטמין C זה? ש: 

ויטמין זה הוא נוטריינט חיוני שאין ביכולתינו לייצר בגופינו, לכן עלינו להשיגו   ת: 
ממקור חיצוני – תזונה. הוא עתיר בנוגדי חמצון אשר תומכים במערכת החיסונית,    

מנטרלים רדיקלים חופשיים ולוקחים חלק משמעותי בייצור קולגן אשר הינו הכרחי   
לחיזוק העצמות וכלי הדם. ויטמין C גם מסייע לשמירה על בריאות השיניים  

והחניכיים ולספיגת הברזל בגוף. הוויטמין C שבתוסף תזונה זה מגיע ממקור טבעי    
אשר בניגוד לגרסאות שמקורן כימי, לא מופרש בשתן במהירות.  

מה לגבי ויטמינים במנות גדולות יותר? ש:  
נטילת ויטמינים בעלי מנות גבוהות מידי עשויה להיות מסוכנת ואף רעילה.  ת:  

הויטמינים שלנו הם בעלי נוסחה מאוזנת אשר הופכת אותם לבטוחים ויעילים     
לשימוש.  

המלצות
כתוסף תזונה, לעסו טבליה אחת או שתיים ביום.


