
C1000 T.R.

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing:

1. Samenstelling van C1000 T.R.
2. Wat is C1000 T.R. en waarvoor wordt het 
 gebruikt
3. Wat moet u weten voordat u C1000 T.R. 
 gebruikt
4. Hoe wordt C1000 T.R. gebruikt
5. Hoe bewaart u C1000 T.R.

1. Samenstelling van C1000 T.R.

Inhoud: 60/120 tabletten

Bestanddelen per dagelijkse 
aanvangsdosering:   %  ADH
(= bestanddelen per 3 tabletten)
   
Vitamine C, als ascorbinezuur 3000 mg  5000
Hesperidine 90 mg
Rutine 60  mg
Quercetine 30  mg

Ingrediënten:
Vitamine C*, stabilisator: microkristallijne 
cellulose, hesperidine*, rutine*, retardmiddel: 
stearinezuur, antiklontermiddel: siliciumdioxide, 
quercetine*, stabilisator: magnesiumstearaat 
en hydroxypropylmethylcellulose, 
bevochtigingsmiddel: propyleenglycol.

* zie samenstelling

C1000 T.R. bevat geen suiker, gluten, gist, lactose, 
kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of 
conserveringsmiddelen.

Vanwege het gebruik van natuurlijke ingrediënten 
kunnen tussen de verschillende chargenummers 
afwijkingen in kleur en/of geur voorkomen. 
Deze onderlinge verschillen doen niets af aan de 
kwaliteit van het supplement. 

2. Wat is C1000 T.R. en waarvoor wordt het 
 gebruikt

Functie van vitamine C
Vitamine C is de belangrijkste wateroplosbare 
antioxidant in onze lichaamscellen. Het is nodig 
voor het behoud van stevige weefsels, zoals 
bindweefsels en botten. Tevens helpt vitamine 
C de cellen beschermen tegen invloeden van 
buitenaf en helpt bij stress-situaties. Daarnaast 
is voldoende vitamine C van belang voor de 
lichaamseigen afweer.

Wanneer vitamine C wordt ingenomen tijdens 
of na de maaltijd, verhoogt het de opname van 
mineralen, zoals ijzer, uit de voeding. Vitamine 
C helpt bij de uitscheiding van zware metalen uit 
het lichaam.

ADH
De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) 
vitamine C bedraagt 60 mg per dag. Ook kunt u 
met een gerust hart doseringen van 500 mg tot 
enkele grammen vitamine C per dag gebruiken. 

Ingrediënten
In deze tabletten zijn tevens bioflavonoïden 
verwerkt, de van oorsprong natuurlijke co-factoren 
van vitamine C. Bioflavonoïden verbeteren de 
opname van vitamine C en hebben zelf ook 
invloed als antioxidant.

Time Release
Deze tabletten zijn in Time Releasevorm gemaakt. 
Dat wil zeggen dat een tablet niet meteen uiteen 
valt in de maag, maar langzaam oplost tijdens het 
transport door de darm, waardoor de vitamine 
geleidelijk vrijkomt en goed helpt. 

3. Wat moet u weten voordat u C1000 T.R. 
 gebruikt

Gebruik C1000 T.R. niet:
Bij overgevoeligheid voor één van de 
bestanddelen.
Voor kinderen tot de leeftijd van twaalf jaar.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:
Voedingssupplementen mogen tijdens de 
zwangerschap en het geven van borstvoeding 
enkel na overleg met uw arts, apotheker of 
reformspecialist worden ingenomen.

4. Hoe wordt C1000 T.R. gebruikt

Aanvangsdosering: 3 x daags 1 tablet
Onderhoudsdosering: 1 x daags 1 tablet
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Tabletten met water innemen.

5. Hoe bewaart u C1000 T.R. 

Het product in de originele verpakking, droog en 
niet boven de 25° C bewaren.
Bewaar C1000 T.R. buiten zicht en bereik van 
jonge kinderen.

De uiterste gebruiksdatum:
Gebruik C1000 T.R. niet meer na de datum 
zoals die op de bovenzijde van de verpakking 
is ingedrukt. Deze datum duidt het tijdstip aan 
waarna de kwaliteit van het product niet meer 
kan worden gewaarborgd. De eerste twee cijfers 
duiden de maand aan, de volgende groep het 
jaartal.

Dit product en bijbehorende informatie zijn 
met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze 
gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie 
en is niet bedoeld ter vervanging van het advies 
van uw arts. 

Als u een medisch probleem heeft of denkt te 
hebben, neem dan altijd contact op met uw arts. 
Noch de samenstellers, noch de producenten, 
noch de leveranciers kunnen aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele schade.

C1000 T.R. is een kwaliteitsproduct van:

New Care Supplements b.v.
‘s-Hertogenbosch - Nederland

verhoogt de weerstand


