
אומנות מדע הצמחים

הזנה + ניקוי = איזון
מוצרי סאנריידר מבוססים על רעיון פשוט אך עוצמתי, אשר משלב רפואה סינית מסורתית עם מדע מתקדם. אנו מכנים זאת "פילוסופיית ההתחדשות" שלנו. 
כאשר אתם מזינים את גופכם אך ורק עם הרכיבים הצמחיים הטובים ביותר ומנקים אותו מכימיקלים מזיקים ומצבעים, טעמים וחומרים משמרים מלאכותיים, 

אתם תורמים לאיזון גופכם. גוף מאוזן הוא גוף בריא. 

לישראל בלבד
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רכיבים בזרקור
 

ביופלבנואידים מפירות הדר
ביופלבנואידים שמקורם בפירות הדר מכילים 

נוגדי חמצון עוצמתיים ומשפרים את ספיגת 
הוויטמין C בגוף.

פקעות ורדים
מקור עשיר לוויטמין C ולביופלבנאידים, 
מספק נוגדי חמצון עוצמתיים, התורמים 

למערכת החיסונית.
תמצית עלי תה ירוק

עלי תה ירוק הינם עשירים בנוגדי חמצון 
וביכולתם לתמוך בפעילותם של תאי הדם 

הלבנים*.

שאלות נפוצות

ש: כמה ויטמין C יש בכל טבליה?
 – C ת: כל טבליה מכילה 125 מ"ג של ויטמין

שהם כ-200% מהצריכה היומית המומלצת. 

ש: מהם היתרונות בנטילת טבליות  
?CITRIC C™

ת: ויטמין C הוא נוטריינט )חומר מזון חיוני( 
חשוב, אשר גופינו מסוגל לייצר – ולכן עלינו 

להשיגו ממקור חיצוני – תזונה. טבליות 
 ,C מספקות מקור טבעי לוויטמין CITRIC C™
שנספג בגוף בקלות רבה יותר לעומת גירסאות 

שמקורן כימי. 
ויטמין C עשיר בנוגדי חמצון, והוא ידוע 

כתומך במערכת החיסונית, מנטרל רדיקלים 
חופשיים, מסייע בספיגת ברזל, וממלא 

תפקיד חשוב בייצור קולגן.

CITRIC C™ TAB
טבליות ™Citric C הלעיסות והטעימות באופן טבעי, הן דרך נוחה להבטיח שתקבלו את מנת ויטמין C היומית שלכם. הטבליות הטעימות שלנו, 
שפותחו במיוחד כדי לספק ספיגה משופרת, הן בטעם תפוז טבעי. הן מכילות תערובת צמחים הכוללת תמצית תה ירוק ופקעות ורדים, שהינם 

עשירים בוויטמין C ובביופלבנואידים. 

*טענות אלה לא נבדקו על-ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי )ה-FDA( ו/או משרד הבריאות הישראלי. מוצרי סאנריידר אינם מיועדים לשימוש 
לצורך אבחון, ריפוי, הקלה, מניעה או טיפול במצב בריאותי כלשהו.

*נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא. להרחיק מהישג ידם של ילדים. 

יתרונות

המלצות לשימוש

כתוסף תזונה, לעסו טבליה אחת או שתיים 
ביום.

הוראות אחסון

לאחסן במקום קריר ויבש.

# 2605118   90 טבליות / בקבוק

רכיבים

פרוקטוז, חומצה אסקורבית, מעכב חמצון 
)אסקורבט הנתרן(, ממתיק )סורביטול(, אבקת 
פקעות ורדים )Rosa canina(, מייצבים )תאית 

וגומי גואר(, ביופלבונואידים מהדרים, חומרי 
טעם וריח טבעיים )תפוז(, מונע התגיישות 
 Camellia( מיצוי תה ,)דו תחמוצת הצורן(

sinensis(, מונע התגיישות )מגנזיום סטיארט(.
מכיל ממתיק רב כוהלי )סורביטול(. 

ערך תזונתי

• כל טבליה מכילה כ- 200% מהצריכה 
C היומית המומלצת של ויטמין  

• מקור טוב לנוגדי חמצון
• צבע כתום טבעי שמקורו בפקעות ורדים 

  מרוכזות
• טעם טעים וטבעי של תפוז, החביב על

  מבוגרים וילדים כאחד

נוסחה 
המבוססת 

על מומחיות 
הבעלים

מכיל רכיבים 
צמחיים

ייצור עצמי 
בארה"ב
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באישור 
 NSF-ה

קבוצה יומית  %
מומלצת*

כמות שם הרכיב

208.3% 125 מ״ג  C ויטמין
)חומצה 

אסקורבית(

ערך קלורי לטבליה: 5.5 קק”ל.


