
Výživový doplnok Sweetacertabs obsahuje vitamín C získaný 
z tropickej čerešne aceroly a čiernych ríbezlí. Je sladený fruktózou 
(ovocný cukor), glukózou (hroznový cukor) a sacharózou. 

Výživový doplnok Xyliacertabs obsahuje vitamín C získaný z tro-
pickej čerešne aceroly a čiernych ríbezlí. Je sladený xylitolom – prí-
rodné sladidlo, získava sa z brezovej kôry. Je veľmi chutný a dlho-
dobo obľúbený medzi mladšou i staršou generáciou. 

Vitamín C prispieva k tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu kostí, 
chrupaviek, zubov, ďasien, kože a krvných ciev. Má kladný vplyv na 
obranyschopnosť organizmu, na optimálnu činnosť nervovej sú-
stavy. Podieľa sa na ochrane buniek pred oxidatívnym stresom, je 
užitočný v boji s únavou, zvyšuje vstrebávanie železa. Je prospešný 
pre posilnenie organizmu. 

Čierne ríbezle (Ribes nigrum) podporujú vylučovanie vody a kont-
rolu telesnej hmotnosti, prispievajú k osvieženiu organizmu.

Balenie:  210 tabliet
Odporúčané dávkovanie: 5 tabliet v priebehu dňa, nechať rozpustiť v ústach
V 5 tabletách je: vitamín C 300 mg, sacharóza 1530 mg, prášok z čerešne 
aceroly 1224 mg, fruktóza 440 mg, glukóza 382,5 mg, prášok z čiernych 
ríbezlí 115 mg, prírodná malinová aróma.
Neobsahuje laktózu, glutén, sladidlá ani kvasnice.

Balenie:  90 alebo 210 tabliet 
Odporúčané dávkovanie: 5 tabliet v priebehu dňa, nechať rozpustiť v ústach
V 5 tabletách je: prášok z čerešne aceroly 1,2 g, prášok z čiernych ríbezlí 115 
mg, vitamín C 300 mg, xylitol 2,38 g (sladidlo), prírodne identická malinová 
aróma. Nadmerná konzumácia xylitolu môže vyvolať laxatívne účinky.
Neobsahuje laktózu, glutén ani kvasnice. Obsahuje glukózu, fruktózu  
a sladidlá.
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010 01 Žilina, tel: 0800 113 114, www.finclub.sk

Váš kontakt:

Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkty nie sú vhodné pre deti 
do 3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo 

dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.


