
WITAMINY C/BIOFLAWONOIDY96SPIS TREśCI PRODUKTY
(dawkowanie/czas kuracji)

  Ester C Plus 1000 mg Witaminy C
Wysoko przyswajalne niekwasowe źródło  
witaminy C i bioflawonoidy

Warunki przechowywania: Prze-
chowywać w suchym i nie nasłonecznionym 
miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, 
w temperaturze pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać 
w sposób niedostępny dla ma-
łych dzieci.
Prosimy nie zażywać jeżeli zewnętrzna 
folia została usunięta lub uszkodzona 
w  inny sposób, umożliwiający otwarcie 
produktu przed zakupem.
ster-C® jest znakiem towarowym he ster C Company. Pro-

dukt jest wytwarzany na podstawie patentów zarejestrowanych 
w  S  nr 6 197 813 i 6 878 744 oraz odpowiednich patentów 
zagranicznych.
Solgar® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Solgar.
Wyprodukowano z największą  
starannością w USA. Producent:  
SOLGAR, Inc., Leonia, N.J.
Dystrybutor w Polsce:  
SOLGAR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa
www.solgar.pl

SXPLB71050 01B

30 TABLETEK
SUPLEMENT DIETY

1000 mg WITAMINY C
PLUS

NIE ZAWIERA CUKRU, SOLI I SKROBI
ODPOWIEDNI DLA WEGAN

NIEKWASOWE ŹRÓDŁO WITAMINY C  
O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU W ORGANIZMIE  

I BIOFLAWONOIDY
Najlepiej spożyć przed końcem: podano na szyjce butelki 
w postaci: miesiąc  rok  (MM RR)
Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

Sposób użycia: osoby dorosłe jedna (1) 
tabletka dziennie, najlepiej zażywać w trak-
cie posiłku lub stosować według wskazań le-
karza. Nie należy przekraczać zalecanej do 
spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie 
może być stosowany jako substytut zróżnico-
wanej diety.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zaży-
wające leki lub chore, powinny przed zażyciem 
preparatu skonsultować się z lekarzem.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250
* % realizacji dziennego zalecanego spożycia
ster-C® Plus firmy Solgar to opatentowany sposób uzupełniania 

witaminy C o neutralnym odczynie p  (niekwaśnym), zapobiegający 
podrażnieniom żołądka. ster-C® zawiera składniki, które występują 
łącznie z witaminą C w naturze: acerolę, bio awonoidy cytrusowe, 
rutynę i dziką różę.

Zawiera naturalnie występujące metabolity witaminy 
C (w tym kwas L-treonowy, L-lyksonowy i L-ksylonowy), 
które poprawiają przyswajanie witaminy C.
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, soi, glutenu, 
produktów mlecznych, sztucznych substancji kon-
serwujących, aromatycznych lub barwiących.

Skład
Jedna (1) tabletka zawiera:  %DZS*
Witamina C (askorbinian wapnia) .1000 mg 1250
Bio awonoidy cytrusowe ..................50 mg
Rutyna .............................................25 mg

cerola ekstrakt (4:1) ........................ 25 mg
Dzika róża sproszkowana ................25 mg
Substancje wypełniające: celuloza 
mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, 
fosforan dwuwapniowy

Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, 
roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian 
magnezu
uma celulozowa

Substancja poślizgowa: hydroksypropylometylo-
celuloza
licerol roślinny


