
C-Med® LongAction PQ filmtabletten bevatten 500 mg vitamine C (L-ascorbinezuur, 625 % RI) met verlengde afgifte 
aangevuld en versterkt met 62.5 mg citrusbioflavonoïdencomplex voor een goede opname.   
Vitamine C helpt vermoeidheid en moeheid verminderen, en draagt bij tot de bescherming van de cellen tegen 
oxidatieve stress. Bovendien helpt vitamine C de goede werking van het immuunsysteem behouden*.

Wat is de rol van vitamine C in ons lichaam?
Vitamine C of L-ascorbinezuur is een in water oplosbare vitamine. Bovendien is het een belangrijke vitamine die de 
mens niet zelf kan aanmaken en in de natuur voornamelijk voorkomt in citrusvruchten, broccoli, paprika, bloemkool, 
tomaten, groene groenten en aardappelen. Om zoveel mogelijk vitamine C te behouden, wordt aangeraden om 
groenten en fruit meteen na het snijden te consumeren. Bij onvoldoende opname van vitamine C uit de voeding of 
een toegenomen behoefte, kan een aanvulling met C-Med® LongAction PQ nuttig zijn. Vitamine C is van groot belang 
voor ons lichaam.

Wat zijn citrusbioflavonoïden?
Citrusbioflavonoïden zijn plantaardige bestanddelen die u hoofdzakelijk terugvindt in citrusvruchten, maar ook in 
aardappelen, fruit, uien en boekweit. Door het koken en bewerken van voeding verdwijnen ze jammer genoeg 
grotendeels uit onze voeding.

Waarom vitamine C? 
Vitamine C is een natuurlijke antioxidant en heeft mee een gunstige invloed op de normale werking van het afweersysteem 
of de immuniteit. Bij gebruik van minstens 200 mg extra per dag (bovenop de aanbevolen daginname) helpt vitamine C 
eveneens tijdens en na zware lichamelijke inspanningen de goede werking van het immuunsysteem behouden. Vitamine 
C draagt bij tot een vermindering van moeheid en vermoeidheid en de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress 
Vitamine C ondersteunt ook de normale werking van het zenuwstelsel en een normale psychologische functie, en draagt bij 
tot de normale collageenvorming, nodig voor de normale werking van het kraakbeen in de gewrichten, de botten, de huid, het 
tandvlees, de tanden en de bloedvaten.
Vitamine C verhoogt de ijzeropname en draagt bij tot de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E.

Wat betekent een verlengde vrijgave?
C-Med® LongAction PQ is een verbeterd en zeer doeltreffend vitamine C-supplement, dat is ontwikkeld voor een 
geleidelijke, constante afgifte van vitamine C in het lichaam, om te zorgen voor een optimale opname gedurende de dag. 

Wordt C-Med® LongAction PQ goed verdragen?
C-Med® LongAction PQ is een combinatie van natuurlijke substanties en wordt zeer goed verdragen. Bevat geen 
suiker, geen zout, geen lactose en geen gluten.

Beantwoordt C-Med® LongAction PQ aan de beste kwaliteit?
C-Med® LongAction PQ is een hoogtechnologisch voedingssupplement en de kwaliteit van de actieve bestanddelen 
is streng gecontroleerd en voldoet aan de hoogste normen.
Dankzij een optimale aankoopprijs voor de consument, beantwoordt C-Med® LongAction PQ bovendien aan een 
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding (PQ-label of “optimal Price Quality” garantie).

Wat is de aanbevolen dagelijkse inname en gebruiksaanwijzing?
De aanbevolen dagelijkse inname is één tablet per dag met een glas water, of volgens medisch advies.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Mag niet gebruikt worden als vervanging van een 
gevarieerde en evenwichtige voeding, noch van een gezonde levensstijl. Nierpatiënten mogen niet meer dan 200 mg 
vitamine C per dag innemen gelet op onder andere het risico op hyperoxalemie.
Vitamine C verhoogt de ijzeropname. 
Normale dosissen van C-Med® LongAction PQ mogen bij zwangerschap en borstvoeding ingenomen worden.

Presentatie 
Verpakking van 90 filmomhulde tabletten, gelijk aan een kuur van 90 dagen of 3 maanden.

Samenstelling
Per tablet: 500 mg vitamine C (L-ascorbinezuur, 625 % RI) met verlengde afgifte; vulstoffen: microkristallijne cellu-
lose, dicalciumfosfaat, hydroxypropylmethylcellulose, siliciumdioxide; 62.5 mg citrusbioflavonoïdencomplex (37.5 mg 
bioflavonoïden); antiklontermiddelen: magnesiumstearaat, gehydrogeneerde katoenzaadolie; bevochtigingsmiddel: 
polysorbaat 80; glansmiddelen: bijen- en carnaubawas. RI: Referentie-inname
Netto gewicht: C-Med® PQ 90 filmtabletten: 79.3 g

Bewaring

Bij kamertemperatuur op een droge plaats en buiten het bereik van jonge kinderen.
Houdbaarheid: zie datum op de verpakking (EX : maand/jaar).

Notificatienummer: NUT_AS 1631/11

Verdeler: Farmaceutische laboratoria NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde
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