
Denné užívanie vitamínu C sa už dlho spája s 
dobrým zdravím. Veda nám teraz poskytuje celý  
zoznam iných úžitkov, ktoré poskytuje tento naj-
známejší spomedzi všetkých vitamínov:

• Je to silný antioxidant tvoriaci súčasť obranného 
systému organizmu proti škodlivým účinkom 
voľných radikálov.
• Vitamín C je veľmi priaznivý doplnok pre 
pokožku, pretože zvyšuje tvorbu medzibunkové-
ho kolagénu.
• Vitamín C je nevyhnutný pre udržiavanie zdra-
vého spojivového tkaniva.

Vitamín C je rozpustný vo vode a je organiz-
mom vylučovaný. Pretože človek je jedným z 
mála živočíchov, ktorí si nedokážu vyrobiť svoj 
vlastný vitamín C, musí ho prijímať v potra-
ve, nápojoch alebo v iných doplnkoch, ako je 
Forever Absorbent-C. Potreba adekvátnej hladiny 
vitamínu C v organizme je dávno známa. Podľa 
vedeckých výskumov, jedna cigareta zničí 25 mg 
vitamínu C. Stres, spoločne s liekmi a negatívny-
mi faktormi životného prostredia značne odčerpá-
vajú tento vitamín z organizmu. Jeho nedostatok 
sa čoskoro prejavuje krvácaním, zvlášť z malých 
krvných cievok (kapilár) pod kožou a z ďasien. Na 
to, aby sme zabezpečili efektívnu absorpciu celých 
60 mg vitamínu C z každej tablety, skombinovali 
sme ho s 500 mg ovsených otrúb, vysoko rozpust-

nou diétnou vlákninou. Výskum ukázal, že roz-
pustné vlákna môžu tiež pomôcť udržiavať zdravú 
hladinu cholesterolu v krvi. Absorbent-C spája 
dve životne dôležité živiny v jednom výrobku. 
Matrixová väzba, vyvinutá na základe unikátneho 
patentovaného postupu, predstavuje účinný záso-
bovací systém, ktorý umožňuje telu absorbovať 
celé množstvo 60 mg vitamínu C z každej tablety. 
Absorbent C odporúčame konzumovať denne pre 
udržanie dobrého zdravia.

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

                                                 % ODP pre deti           % ODP 
                                                           do 4 rokov     pre dospelých
    a deti od 4 rokov 

Kalórie                    5g

sacharidy celkom    1g                 †                  <1%*

vitamín C              60mg           150%              100%

* Percentá odporúčaného množstva denného príjmu 
(ODP) sú založené na diéte s hodnotou 2 000 kcal. 
† ODP nebolo stanovené.

ZLOŽENIE:
ovsené otruby, sorbitol (prášok), med, kyselina 
askorbová (vitamín C), kyselina stearová, 
prírodná pomarančová príchuť, citrusové biofla-
vonoidy, ovocie papája (prášok), oxid kremičitý

OBSAH:
100 tabliet (každá tableta obsahuje 60 mg vita-
mínu C)

DÁVKOVANIE:
Jednu alebo viac tabliet denne.

Forever® Absorbent-C®

• ovsené otruby pomáhajú absorbovať    
vitamín C

• účinný antioxidant

Slovenská verzia 6

Výživa

PRODUKT #48

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať 
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


