
SWISS ENERGY VITAMÍN C 550 mg 
SE SLADIDLY, 20 ŠUMIVÝCH TABLET / SO SLADIDLOM, 20 ŠUMIVÝCH TABLIET 

Doplněk stravy, vyvinuto ve Švýcarsku / Výživový doplnok, vyvinuté vo Švajčiarsku 

CZ: Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému. Posiluje váš 

organismus, dodává mu energii a chrání buňky před oxidativním stresem. 
Doporučuje se při nedostatku vitamínu C a v období snížené tělesné 
imunity, zvýšené únavy, fyzické a psychické aktivity a ve stresových 
situacích. JEDNA TABLETA OBSAHUJE 550 mg Vitamínu C, tj. 687,5% 
Referenční hodnoty příjmu (RHP). 
SLOŽENÍ: Kyselina: Kyselina Citronová; Vitamín C (Kyselina L-Askorbová); Regulátor 
Kyselosti: Hydrogenuhličitan Sodný; Plnidla (Dextróza, Sorbitol), Sladidlo (Aspartam – 
Zdroj Fenylalaninu), Citronové Aroma, Plnidlo (Maltodextrin), Zvláčňující Činidla 
(Arabská Guma, Oxid Titaničitý), Barvivo (Riboflavin), Stabilizátor (Polyethylenglykol). 
Bez složek obsahujících lepek, bez laktózy a umělých barviv. Vhodné pro vegany. 
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:  1 tableta denně rozpuštěná ve 200 ml vody. 
UPOZORNĚNÍ: Neužívejte, pokud máte přecitlivělost na některou ze složek uvedených 
ve složení produktu. Ženy, které jsou těhotné nebo plánují těhotenství, by se měly 
poradit s lékařem dříve, než začnou užívat tento vitamínový doplněk. Není vhodný pro 
děti do 14 let a kojící ženy. Zkontrolujte těsnost víčka před prvním použitím. Vždy 
řádně uzavřete. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy 
a zdravého životního stylu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte 
doporučené denní dávkování. SKLADOVÁNÍ: Skladujte v dobře uzavřeném obalu na 
suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření při teplotě nižší než 25 °C. 

SK: Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Posilňuje váš 
organizmus, dodáva mu energiu a chráni bunky pred oxidatívnym stresom. 
Odporúča sa pri nedostatku vitamínu C a v období zníženej telesnej imunity, 
zvýšenej únavy, fyzickej a psychickej aktivity a v stresových situáciách. Každá tableta 
obsahuje 550 mg Vitamínu C, tj. 687,5% Referenčné hodnoty príjmu (RHP). 
ZLOŽENIE: Kyselina: Kyselina Citrónová; Vitamín C (kyselina L-askorbová); Regulátory 
kyslosti: hydrogénuhličitan sodný; Plnidlá (Dextróza, Sorbitol), Sladidlo (Aspartam - 
Zdroj Fenylalanínu), Citrónové Aroma, Plnidlo (Maltodextrín), Zvláčňujúce Činidlá 
(Maltodextrín, Arabská Guma, oxid titaničitý), Farbivo (Riboflavín), Stabilizátor 
(Polyetylénglykol). Bez zložiek obsahujúcich lepok, bez laktózy a umelých farbív. 
Vhodné pre vegánov. ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE: 1 tableta denne rozpustená v 200 
ml vody. UPOZORNENIE: Neužívajte v prípade citlivosti na niektorú zo zložiek produktu. Ženy, 
ktoré sú tehotné alebo tehotenstvo plánujú, by sa mali poradiť s lekárom skôr, než začnú tento 
doplnok užívať. Nevhodné pre deti do 14 rokov. Potravinové doplnky nie sú náhradou pestrej 
stravy a zdravého životného štýlu. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nepoužívajte po 
uplynutí času vyznačeného na obale. SKLADOVANIE: Skladujte v dobre uzavretom obale na 
suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote nižšej ako 25 ° C a mimo 
dosahu detí. 
Vyrobeno v souladu s SVP (GMP) ve Švýcarsku / Vyrobené v súlade s SVP (GMP) vo Švajčiarsku 
na objednávku od Swiss Energy Pharma GmbH, Seepark 6, CH - 9422 Staad SG, Switzerland. 

MIN. TRVANLIVOST/TRVANLIVOSŤ: Na obalu. ČÍSLO ŠARŽE: Na obalu. 
Distributor/Distribútor: medHaus s.r.o., IČO: 06264972, Kačírkova 986/11, 158 00 Praha 5, 
Tel.: +420 226 202 268, E-mail: medhaus@medhaus.cz 

Veškeré informace na/Všetky informácie na: www.medhaus.cz.                             Hmotnost:  80 g 
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