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Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou 

stravu a zdravý životní styl.
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2021

(doplňky stravy)

Doplněk stravy Sweetacertabs obsahuje vitamín C z tropické 
třešně aceroly a černého rybízu. Je slazen fruktózou, glukózou  
a sacharózou. Je velmi chutný a oblíbený mladší i starší generací. 

Balení: 60, 90 nebo 210 tablet. Doporučené dávkování: 5 tablet v průbě-
hu dne, nechat rozpustit v ústech. V 5 tabletách je: prášek z třešně aceroly 
1,2 g, prášek z černého rybízu 115 mg, vitamín C 300 mg, xylitol 2,38 g 
(sladidlo), přírodně identické malinové aroma. Není určen dětem do 3 let. 
Nadměrná konzumace xylitolu může vyvolat projímavé účinky.

Doplněk stravy Liposomal Strong C (dočasně s názvem Lipo-
Cstrong) obsahuje přírodní vitamín C v práškové lipozomální for-
mě. Mezi výhody lipozomálního vitamínu C patří jeho větší stabi- 
lita, rychlejší a lepší vstřebávání, biologická dostupnost i snášen-
livost. Je doporučován zejména osobám s deficitem vitamínu C.

Balení: 60 g. Doporučené dávkování: ¾ čajové lžičky (1,5 g) 1x denně, 
ráno, s jídlem, zapít (lze smíchat např. s jogurtem, přesnídávkou apod.). 
V denní dávce je: lipozomální vitamín C LipoCellTech® 1 g. Není určen 
dětem, těhotným a kojícím ženám.  

Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, 
chrupavek, zubů, dásní, kůže a krevních cév. Má kladný vliv na 
obranyschopnost organismu, na optimální činnost nervové sou-
stavy. Podílí se na ochraně buněk před oxidativním stresem, je  
užitečný v boji s únavou, zvyšuje vstřebávání železa.  

Balení: 90 tablet. Doporučené dávkování: 5 tablet v průběhu dne, nechat roz-
pustit v ústech. V 5 tabletách je: vitamín C 300 mg, sacharóza 1530 mg, prášek 
z třešně aceroly 1224 mg, fruktóza 440 mg, glukóza 382,5 mg, prášek z černého 
rybízu 115 mg, přírodní malinové aroma. Není určen dětem do 3 let.

Doplněk stravy Xyliacertabs obsahuje vitamín C získaný z tro-
pické třešně aceroly a černého rybízu. Je slazen xylitolem (pří-
rodní sladidlo z březové kůry, vhodné i pro diabetiky). 


