
Immune Vitamin C Gold
VOEDINGSSUPPLEMENT

Een goede weerstand is voor iedereen van belang. Of je nou 
een fanatieke (top)sporter bent of het liever houdt bij een rustig 
stukje wandelen. Speciaal daarom hebben wij Immune Vitamin 
C Gold ontwikkeld. Met dit product kan jij je weerstand een 
handje helpen op die momenten waarop jouw weerstand wel 
wat extra ondersteuning kan gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens:

•	 Intensieve	wedstrijdperioden
•	 De	aanloop	naar	een	belangrijke	wedstrijd
•	 De	koude	herfst-	en	wintermaanden

Vitamine C en Zink
Vitamine	C	en	zink	zijn	belangrijke	stoffen	voor	een	optimale	
ondersteuning van je weerstand. Vandaar dat Immune Vitamin 
C Gold de ideale combinatie van vitamine C en zink bevat. Vi-
tamine C en zink hebben beiden een positieve invloed op het 
immuunsysteem. Daarnaast draagt Vitamine C bij aan het be-
houd van een goede weerstand in de kou en bevordert vitami-
ne C de weerstand tijdens en na fysieke inspanning.

Weerstand verhogen met Astragalus*
Astragalus (Astragalus membranaceus) is een kruid dat in de 
traditionele Chinese kruidenleer al duizenden jaren wordt ge-
bruikt om de weerstand te verhogen*. Tegenwoordig wordt er 
ook in de Westerse wereld onderzoek gedaan naar de werking 
en	gezondheidseffecten	van	de	astragaluswortel.	De	Europese	
autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) evalueert momenteel 

meerdere gezondheidsclaims, waaronder het verhogen van de 
weerstand,	de	functie	als	antioxidant	en	de	gunstige	effecten	
op de bloedsomloop.

Açaí bes en kinaboombast
Naast astragalus, vitamine c en zink bevat Immune Vitamin C 
Gold ook açaí bes en kinaboombast extract. Een enkele dose-
ring van dit supplement staat gelijk aan ongeveer 8 gram açaí 
bessen. Daarnaast levert de kinaboombast natuurlijke kinine.

NZVT-gecertificeerd
Immune Vitamin C Gold is geproduceerd volgens de (doping)
normen van het NZVT systeem en bevat daarom het NZVT 
logo. Immune Vitamin C Gold kan dus met zekerheid door top-
sporters gebruikt worden. Zo kan de sporter zich onbezorgd 
concentreren op het leveren van optimale sportprestaties.

Geadviseerd gebruik 
Driemaal daags 1 capsule innemen met een ruime hoeveelheid 
water. Bij voorkeur in combinatie met een maaltijd.

Health Claims
•	 Ideale combinatie van vitamine C en zink
•	 Bevat astragalus voor het verhogen van de weerstand*
•	 Met acaï bes en kinaboombast
•	 Dagelijkse ondersteuning van het immuunsysteem

Samenstelling per dagdosering (3 vegetarische capsules)

Ingredient Hoeveelheid % RI Verbinding

Astagaluswortel extract 450 mg *

Vitamine C (ascorbinezuur) 400 mg 500%

Açaibes extract
-	(is	vergelijkbaar	met	8	gram	bessen)

200 mg *

Kinaboombast 
(Cinchona succirubra Pav. cortex) 
-	(bevat	natuurlijke	kinine)

150 mg *

Zink (als citraat) 10 mg 100%

RI = Referentie inname / * RI niet bepaald
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* Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toekenning.


