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Vitamine C 1000 
 

Vitamine C is veruit de meest bekende vitamine en betrokken bij een groot aantal processen in het 

lichaam. Deze vitamine ondersteunt het immuunsysteem, helpt bij vermoeidheid, is opbeurend en vult 

antioxidanten aan. Ook helpt vitamine C bij het behoud van sterke botten, tanden en gezond kraakbeen. 

Daarnaast is vitamine C goed voor het zenuwstelsel, concentratievermogen, geheugen en de geestelijke 

veerkracht.  

 

Dit product bevat maar liefst 200 mg citrusbioflavonoïden die de vitamine C ondersteunen.  

 

Vitamine C kan gecombineerd worden met onze Multi Balans of weerstandsproducten zoals Echinacea, 

Hydrastis Compositum, Propolis Complex Spray en Vitamine D3 Vegan.  

 

Productcategorie 

Voedingssupplementen 

Vitaminepreparaat 

 

Inhoud 

100 tabletten  

 

Ingrediënten 

Vitamine C (ascorbinezuur), Citrusbioflavonoïden, Microkristallijne cellulose (vulstof), Tricalciumfosfaat, 

Magnesiumstearaat (antiklontermiddelen), Stearinezuur, Glycerol (emulgatoren), Carnaubawas 

(glansmiddel), HPMC (bindmiddel). 

 

Geschikt voor vegetariërs. 

 

Samenstelling per tablet            

Vitamine C (ascorbinezuur) 1000 mg 1250%* 

Citrusbioflavonoïden 200 mg  

*RI: referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in % 

 

Gebruiksaanwijzing 

1 maal per dag 1 tablet met water innemen bij de maaltijd. Maximaal 3 maal per dag 1 tablet.  

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft. 

 

Waarschuwingen 

Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of 

medicijngebruik. 
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Vitamine C kan osmotische diarree veroorzaken omdat het water aantrekt. Dit gebeurt voornamelijk als 

het lichaam voldoende voorzien is van vitamine C. Als de dosering verlaagd wordt, verdwijnt dit 

verschijnsel. 

 

Bewaaradvies  

Droog, donker en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. 

 

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.  

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding. 

 

Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr. 1924/2006 geen volledige 

productinformatie geven over de toepassingen. Mocht je meer over dit product willen weten, neem 

dan contact met ons op via de mail: info@vanderpigge.nl. 
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