
VITAL C-komplex 
Obsahuje vitamin C 

  

Doplněk stravy v želatinových tobolkách 

Hmotnost 43,2 g  (60 tobolek) 

 

Na co působí vitamín C - povolené zdravotní tvrzení: 

 přispívá k udržení správného fungování imunitního systému během intenzivní tělesné 

námahy a po ní 

 přispívá k normální tvorbě kolagenu a ke správné funkci a stavu krevních cév, kostí, 

chrupavek, dásní, pokožky, zubů a dalších kolagenem tvořených tkání 

 přispívá k normálnímu metabolismu pro tvorbu energie 

 přispívá ke správnému fungování nervového systému a správné funkci psychiky 

 přispívá ke správnému fungování imunitního systému 

 přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem 

 přispívá ke snížení vyčerpání a únavy 

 přispívá k regeneraci redukované formy vitaminu E 

 zvyšuje vstřebávání železa 

  

Nutriční hodnoty: 

Látka                mg v tobolce  mg ve 100 g 

Kyselina askorbová  250       34 722,22 

Bioflavonoidy           150       20 833,33 

Rutin                          50         6 944,44 

Askorbát vápenatý   100       13 888,89 

Výrobek obsahuje 328 mg vitaminu C v jedné tobolce, což odpovídá 410 % DDD 

 

Návod k použití:  

Doporučená denní dávka činí 1 – 2 tobolky, nesmí se překročit. Užívá se nejlépe ráno jedna 
tobolka, případně druhá večer. 

 

Složení:  

kyselina askorbová, citrusové bioflavonoidy, askorban vápenatý, rutin, nosič: maltodextrin, 
želatinová tobolka 

 

Omezení:  

Není určeno pro děti do 3 let, těhotné nebo kojící ženy. Není náhradou pestré stravy. 
Nepřekračujte nejvyšší denní dávku. 
  
 

Cena: 179 Kč 

Cena bez DPH: 155,65 Kč 



Podmínky skladování:  

Ukládat mimo dosah dětí a slunečních paprsků, skladujte v suchu a teplotě do 25°C. 

 
Datum minimální trvanlivosti a číslo šarže: uvedeny na obalu 
 

Země původu: Česká republika 

 

 

 

VITAL C-komplex podle TČM 
 

Vitamín C  

- pročišťuje horkost a zastavuje krvácení  
- rozpouští toxiny 
- pročišťuje horkost ze srdce a utišuje ducha. 

Má vztah k horní části těla – plicím a srdci.  Protože pracuje s ohněm a vodou, ovlivňuje i 
ledviny. Působí na krev a psychiku - ducha Shen, kterého chrání před přehřátím. Likvidací 
škodlivé Qi zvyšuje schopnost přežít – ne náhodou si ho zvířata dovedou vyrobit podle potřeby. 

Bioflavonoidy 

- pročišťují horkost z krve a zastavují krvácení 
- zrychlují krev a transformují stáze. 

Mají vztah k cévám a jejich pevnosti a pružnosti. Uvolněný tok krve prospívá pružnosti a 
přizpůsobivosti - i na psychické úrovni. 

 

Vitamín C a bioflavonody pracují nejlépe společně!  

 

 

 

 


