
Denní užívání vitaminu C se už dlouho spojuje s 
dobrým zdravím. Věda nám nyní objasňuje celý 
seznam dalších využití, která tento nejznámější 
vitamin poskytuje.
• Je to silný antioxidant tvořící součást obranného 
systému organizmu proti škodlivým účinkům 
volných radikálů.
• Vitamin C působí velmi příznivě na pokožku, 
protože zvyšuje tvorbu mezibuněčného kolagenu.
• Vitamin C je nutný pro udržování zdravé spo-
jivové tkáně.

Vitamin C je rozpustný ve vodě a je organizmem
vylučovaný. Protože člověk je jedním z mála živo-
čichů, kteří si nedokáží vyrobit svůj vlastní vita-
min C, musí ho přijímat v potravě, nápojích nebo 
v jiných doplňcích, jako je Forever Absorbent-C.
Potřeba odpovídající hladiny vitaminu C v orga-
nizmu je dávno známá. Podle vědeckých výzku-
mů zničí jedna cigareta 25 mg vitaminu C. Stres 
společně s léky a negativními faktory životního 
prostředí značně odčerpávají tento vitamin z orga-
nizmu. Jeho nedostatek se brzy projevuje krvá-
cením, zvlášť z malých krevních cévek (kapilár) 
pod kůží a z dásní. Abychom zabezpečili efektivní 
absorbci celých 60 mg vitaminu C z každé tablety, 
zkombinovali jsme ho s 500 mg ovesných otrub, 
vysoko rozpustnou dietní vlákninou. Výzkum 
ukázal, že rozpustná vlákna mohou rovněž pomo-
ci udržovat zdravou hladinu cholesterolu v krvi. 

Absorbent-C s ovesnými otrubami je vynikající 
potravinový doplněk. Spojuje dvě životně důle-
žité živiny v jednom výrobku. Matrixová vazba, 
vyvinutá na základě unikátního patentované-
ho postupu, představuje účinný zásobovací sys-
tém, který umožňuje tělu absorbovat celé množ-
ství 60 mg vitaminu C z každé tablety. Absorbent 
C doporučujeme konzumovat pro udržení dobré-
ho zdraví denně.

Ú D A J E  O  D O P L Ň K U
Dávka: 1 tableta
 

                                                 % DDD pro děti           % DDD 
                                                           do 4 let    pro dospělé
       a děti od 4 let 

Kalorie                    5g

sacharidy celkem    1g                 †                  <1%*

vitamin C              60mg           150%              100%

*Procenta doporučené denní dávky (DDD) jsou 
založena na dietě s hodnotou 2 000 kcal.
† DDD nebola stanovena.

SLOŽENÍ:
ovesné otruby, sorbitol (prášek), med, kyselina 
askorbová (vitamín C), kyselina stearová, přírodní 
pomerančová příchuť, citrusové bioflavonoidy, 
ovoce papája (prášek), oxid křemičitý

OBSAH:
100 tablet

DÁVKOVÁNÍ:
2 nebo více tablet denně.

Forever® Absorbent-C®

• ovesné otruby pomáhají absorbovat    
vitamin C

• účinný antioxidant
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Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se 
svým lékařem.


