
Informaţii nutriţionale
Vitamina C

*Valori Nutriţionale de Referinţă conform Regulament 1169/2011

1000mg
Cantitate/comprimat

1250*

Vitamina D3 (2000UI) 50µg 1000*
Zinc 25mg 250*

%VNR

Lot

Exp

39
g

Ingrediente
Vitamina C, hidroxipropilmetilceluloză și celuloză microcristalină 
(agenţi de încărcare), oxid de zinc, vitamina D3*, săruri de magneziu 
ale acizilor grași vegetali și dioxid de siliciu (agenţi antiaglomeranţi); 
hidroxipropilmetilceluloză, talc și polietilenglicol (agenţi de glazurare). 
*din lână de oaie

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele 
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de 
viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. 
Contraindicat copiilor sub 3 ani și persoanelor alergice la oricare dintre 
ingredientele produsului. În cazul femeilor însărcinate sau care 
alăptează, utilizarea se face numai la recomandarea specialistului. 
Consumată în exces, Vitamina C poate avea efect laxativ. A se păstra la 
loc uscat, ferit de lumină și căldură.

Menţiuni de sănătate
Contribuie la:

• funcţionarea normală a sistemului imunitar (Vitamina C, Vitamina D, Zinc)
• formarea normală a colagenului pentru funcţionarea normală a vaselor de sânge,

a sistemului osos, a ligamentelor, a gingiilor și a pielii (Vitamina C)
• funcţionarea normală a sistemului nervos (Vitamina C)
• menţinerea sănătăţii psihice (Vitamina C)
• reducerea oboselii și extenuării (Vitamina C)
• menţinerea sănătăţii sistemului osos (Vitamina D)
• menţinerea funcţiei normale a sistemului muscular (Vitamina D)
• funcţia cognitivă normală (Zinc)
• sinteza normală de ADN (Zinc)
• menţinerea sănătăţii sistemului osos, părului, unghiilor și pielii (Zinc)
• menţinerea vederii normale (Zinc).

Mod de utilizare: 1 comprimat pe zi.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

30 comprimate filmate
supliment alimentar

 

• Eliberare treptată în 7 ore
• Întărește sistemul imunitar
• Doză optimă de Zn și D3

Vitamina C
Retard 1000mg
cu Zn și D3

Producător/ Deţinător notificare: Alevia SRL, str. Ana 
Ipătescu, nr. 9, Fălticeni, Suceava, tel./fax (0230) 544 789,
office@alevia.com.ro, www.alevia.com.ro. Produse fabricate 
în sistem de management integrat al calităţii și siguranţei 
alimentelor în conformitate cu ISO 9001:2015 și ISO 22000:2018 
certificat de către Lloyd's Register Quality Assurance. 
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