
Липозомен Витамин C 100ml портокал 

Хранителна добавка с подсладител ксилитол 

 

Предназначение: Витамин С в този продукт е капсулиран в липозоми, което осигурява най-

високо ниво на усвояемост в организма. Липозомите са малки липидни глобули, които се 

създават по естествен начин, когато при специални условия вода се смеси с лецитин. 

Липозомите създават мембрана идентична с биологичната като по този начин се разпознават 

и доставят активното вещество директно в клетката на човешкия организъм; с висока 

бионаличност. 

 

Витамин С допринася за нормалната функция на имунната система (по време и след 

интензивни физически натоварвания и спорт); допринася за образуването на колаген, който 

спомага за нормалната функция на костите и хрущялите, венците, кожата и зъбите; 

допринася за нормалната психична функция; нормалният енергиен метаболизъм; увеличава 

усвояването на желязото; защитава клетките от оксидативен стрес; допринася за намаляване 

на отпадналост и умора; нормалното функциониране на нервната система; нормалната 

функция на кръвоносните съдове; регенерира редуцираната форма на витамин E. 

 

Съставки: витамин С (аскорбинова киселина, натриев аскорбат и калий); лецитин 

(слънчоглед); антиоксидант: витамин Е (като D-алфа-токоферол), консервант: калиев сорбат; 

глицерол, вода; естествен подсладител ксилитол и естествен аромат на портокал. Не съдържа 

етанол.  

Препоръчителен дневен прием: 

Продукт Съдържание Препоръчителна 

дневна доза* 

Дневен прием ХРС % 

Липозомен 

Витамин С 

5 ml 1 x 5 ml  дневно 500 mg 625 % 

Лецитин   250 mg  

Глицерол   160 mg  

*Повече или по-малко според предписанията на Вашия лекуващ лекар. 

Да не се превишава препоръчителната дневна доза! 

Инструкция за употреба: Разклатете преди употреба. Приемайте самостоятелно, с вода или 

плодов сок според вкуса. Използвайте мерителната чашка за правилна дозировка! 

Нето: 100 мл  

Срок на годност: до 2 години при стайна температура (до 25°С) в неотворена опаковка. 



Партида: указано на кутия и шише 

Най-добър до: указано на кутия и шише 

Съхранение: на сухо и прохладно място до 2 месеца след отваряне, най-добре в хладилник. 

HACCP сертифициран продукт. 

 

Важно! 

Прекомерната употреба на ксилитол може да има слабително действие. 

Да се съхранява на място недостъпно за малки деца! Продуктът е хранителната добавка и не 

е заместител на разнообразното хранене. 

Може да има следи от соя и сусам! 

 

Произведено в Нидерландия за: 

„Рондовитал” ООД 

+359877775541   

info@rondovital.com            

www.rondovital.com  

 

Листовката е публикувана на 20.01.2020 година. 
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