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Belangrijk ingrediënt:  
Unieke Vitamine C Melange
Vitamine C is een essentiële voedingsstof die 
door voeding of supplementen verkregen dient 
te worden. Omdat het een water-oplosbare stof 
is, wordt vitamine C gemakkelijk uit het lichaam 
gespoeld en dient het voortdurend vervangen te 
worden. Het wordt gemakkelijk tijdens het koken 
vernietigd en studies hebben aangetoond dat 
mensen die veel stress ervaren, roken of orale 
anticonceptie gebruiken, grotere hoeveelheden 
vitamine C nodig hebben.

Door Vináli aan uw dagelijkse routine toe te 
voegen, verzekert u zichzelf er op een efficiënte 
en effectieve manier van, dat u de juiste hoeveel-
heden van deze essentiële vitamine krijgt, zonder 
comfortverlies. De hoge kwaliteit van Vináli’s me-
lange van zuurvrije vitamine C bevat ook calcium 
ascorbaat, zink ascorbaat en magnesium ascor-
baat, welke mild zijn voor de maag en mensen 
helpen die problemen hebben met het innemen 
van grotere hoeveelheden ascorbinezuur. Deze 
unieke vitamine C melange geeft een positieve 
steun in de rug met wat extra’s in de vorm van 
acerola kersen extract, wat natuurlijk voor-
komende bioflavonoïden, vitaminen, mineralen  
en fytonutriënten bevat.

Het krachtige Vináli trio
Druivenpitextract:

• Is één van de weinige antioxidanten die de 
bloedhersenbarrière kan doorbreken en 
antioxidantbescherming kan leveren aan de 
hersenen en zenuwweefsel.

Vitamine C:
• Is cruciaal voor de formatie en het onderhoud 

van collageen, de basis van het bindweefsel 
dat in huid, gewrichtsbanden, kraakbeen, 
wervelschijven, voering van gewrichten, 
wanden van haarvaten, beenderen en het 
gebit gevonden wordt.

• Is essentieël voor wondgenezing en voor het 
genezen en onderhouden van de botten en 
het gebit.

• Helpt de bijnieren om immuniteit te  
versterken en energie te produceren.

Acerola Kers:
• Levert voedingsondersteuning  

aan het immuunsysteem.

• Beschermt, door zijn antioxidant-eigenschap-
pen, tegen schade door vrije radicalen.

• Bevordert ontwikkeling van weefsel en helpt 
bij de collageenproduktie.
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Onze toewijding aan uitmuntendheid
Wij zijn toegewijd om u de beste gezondheids- en wellnessprodukten te brengen 
door uitgebreid de moderne voedingswetenschap te onderzoeken. De ARIIX kwalite-
itsgarantie is de hoeksteen van onze kwaliteit en we zijn toegewijd aan onze missie: 
Unleash The Human Potential For Good.


