
*Valoarea Nutrițională de Referință conform 
Regulamentului 1169/2011. 
Nu contine: lapte, ouă, pește, crustacee, nuci, 
arahide, grâu și soia.
Contine: nucă de cocos.
Mod de utilizare: Adulții de peste 18 ani: 1-3 
tablete masticabile/zi; Intreţinere: câte 1 tabletă 
masticabile/zi; Intensiv: câte 3 tablete 
masticabile/zi. Copii 12-18 ani:1 tabletă 
masticabile/zi sau conform recomandării unui 
specialist. După desigilare, produsul poate fi 
utilizat până la sfârșitul perioadei de valabilitate 
înscrisă pe ambalaj.Atentionari: Utilizarea de 
către copiii mici, femeile însărcinate, care doresc 
să rămână însărcinate sau care alăptează, 
persoanele cu alergii la oricare dintre componente 
se poate face doar la recomandarea unui 
specialist. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 

copiilor. A se păstra în ambalajul original, bine 
închis, la loc uscat, ferit de razele soarelui.     

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăşi doza 
recomandată pentru consumul zilnic! 
Deoarece produsul include ingrediente provenite din surse 
naturale, pot exista variații privind culoarea, mirosul sau 
aspectul de la un lot la altul. 
A nu se folosi dacă sigiliul de siguranță este deteriorat sau 
lipseşte. 
Efecte secundare: Nu s-au evidenţiat la dozele prescrise. 
Valabilitate: A se consuma de preferinta înainte de sfârșitul: 
vezi pe ambalaj.
Lot :  vezi  pe partea din spate a ambalajului .
Producător: Au Naturel pentru Nutraceutical Corp. 
Ţara de origine: SUA. 
Importator unic autorizat & Detinator notificare pentru 
România: Secom Healthcare S.R.L., str. Gara Herăstrău 
nr.2, Clădirea 1, et. 8, Sector 2, București, 020334 România, 
tel 021 9962, info@secom.ro, 
www.secom.ro

Denumire: Vitamin C Express - supliment alimentar cu îndulcitori 
(xilitol si Stevie)
Prezentare: flacon cu 30 tablete masticabile (gust de portocale)
Notificare: INSP CRSPT Seria AB Nr. 3097 /2022
Utilizare: Formulă complexă ce conține amestec de Vitamina C, 
Zinc, Echinacea si EpiCor®. 
EpiCor® este un ingredient patentat, obținut din drojdie fermentată 
cu Saccharomyces cerevisiae. Vitamina C, Zinc si Echinacea 
contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar.
Ingrediente/tableta: Xilitol (îndulcitor); Vitamina C (acid ascorbic, 
ascorbat de sodiu)333.33 mg (417%VNR*); hidroxipropilceluloză 
(agent de încărcare); EpiCor® (drojdie fermentată cu 
Saccharomyces cerevisiae) 166.70 mg; agenți antiaglomeranți: 
acizi grași, dioxid de siliciu; pudră de cocos (agent de umplere);  
arome de portocale; amestec Echinacea: Echinacea angustifolia 
(rădăcina), Echinacea purpurea (parți aeriene) 33.40 mg; glicozide 
steviolice din Stevia (Stevia rebaudiana)(îndulcitor); acid citric 
anhidru (potențiator de aromă); Zinc (citrat de zinc) 3.70 mg 
(37%VNR*).
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