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         All-C • Witamina C tabletki do ssania, suplement 
diety. Suplement witaminy C.
All-C jest suplementem witaminy C i wspomaga produkcję 
kolagenu przez organizm.
Składniki (w jednej tabletce): sacharoza (340 mg), glukoza (185 mg), 
fruktoza (142 mg), sproszkowany sok z pomarańczy (ekstrakt 
pomarańczowy, maltodekstryna) - (72 mg), witamina C (kwas 
L-askorbinowy 55,5 mg, L-askorbinian sodu 15 mg), skórka
pomarańczowa (Citrus sinensis) w proszku (17,6 mg), substancja
przeciwzbrylający: krzemionka (8,8 mg), kwas cytrynowy (8 mg), 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (6,57 mg), bioflawonoidy
cytrusowe (Citrus sinensis, Citrus limonum) - (2,24 mg, w tym 
hesperydyna nie mniej niż 60%). 
Składniki odżywcze: dawka dzienna (jedna tabletka): zawiera
50 mg witaminy C, która  odpowiada 62% z RWS. 
Rekomendowanie dawkowanie: 1 tabletka dziennie. 
Suplement diety jest wyłącznie jej dodatkiem, nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przestrzegaj
rekomendowanego dawkowania.
Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu oraz w miejscu 
niedostępnym dla małych dzieci. To opakowanie zawiera środek 
suszący w celu usuwania wilgoci i ochrony produktu. Środka
suszącego nie wolno spożywać.
Termin spożycia: do końca miesiąca podanego na opakowaniu. 
Wyprodukowano w: Thompson & Capper Ltd, Runcorn,
Wielka Brytania.
Dystrybutor: NeoLife International Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 
00-124 Warszawa, Polska.
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PL        All-C • Vitamin C and Bioflavonoid chewable 
Food Supplement
Ingredients: sucrose, dextrose, fructose, orange powder (8,4%), 
vitamin C (L-ascorbic acid, sodium L-ascorbate), orange peel 
powder (2,1%), anti-caking agent: silicon dioxide, acidity 
regulator: citric acid, anti-caking agent: magnesium salts of fatty 
acids; citrus bioflavonoids (0,3%).
Recommended Daily Intake: 1 tablet per day.
Do not exceed the stated recommended daily dose.
Store in a cool dry place out of the reach of young children. This 
container contains a desiccant to absorb moisture and protect 
the product. Do not eat the desiccant.
Food supplement should not be used as a substitute for a varied 
and balanced diet and healthy lifestyle.
Lot Number & Best Before End: See on the packaging. 
Nutrition information:

Per 1 tablet  %NRV°
Vitamin C 50 mg  62
(°) NRV: Nutrient Reference Value
Manufactured by: Thompson & Capper Ltd, Runcorn, UK. 
Distributed by: NeoLife International Ltd.,
Old Bank Chambers, 582-586 Kingsbury Road,
Erdington, Birmingham B24 9ND, UK.
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