
Concentrat de Vitamina C și Cătină 

 

SANVERO 

Vitamina C și rolul ei în organism 

Vitamina C contribuie la: 

+ funcționarea normală a sistemului imunitar, 

+ protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, 

+ reducerea extenuării și a oboselii, 

+ funcționarea normală a sistemului nervos, 

+ formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a pielii, dinților, gingiilor, 
ligamentelor și a sistemului osos, 

+ crește absorbția fierului. 
 

Cătina albă (Hippophae rhamnoides) este un arbust de la care, în scopuri medicinale, se folosesc 

fructele mature. Fructul de cătină conține vitamina C, alături de alte vitamine precum vitaminele A, 

B1, B2, B6, B9, E, K și minerale ca fosfor, calciu, potasiu, magneziu, fier, sodiu. Această compoziție 

complexă face ca fructul de catină să își găsescă utilizarea în preparate fitofarmaceutice. 

Pentru mai multe informații, citiți prospectul sau accesați site-ul: www.sanvero.ro 

Se recomandă utilizarea siropului Concentrat de Vitamina C și Cătină pe toată durata anului, dar în 

special, în sezonul toamnă-iarnă. 

Ingrediente: zahăr; apă; vitamina C/ acid L-ascorbic; extract din fructe de cătină (Hippophae 

rhamnoides), cu 10% flavonoide; conservant: sorbat de potasiu; beta-caroten 1%. 

Ingrediente active:  

Conținut per 10 ml (o lingură) %VNR* 

Vitamina C (acid L-ascorbic) 160 mg 200% 

Extract din fructe de Cătină (Hippophae rhamnoides) 80mg 

Flavonoide 8 mg 

Beta-caroten 0,02% 

Mod de utilizare: 

copii între 3 și 12 ani – 10 ml (o lingură) zilnic; 

adulți – câte 10 ml (o lingură) de 1-2 ori pe zi. 

A se agita energic înainte de utilizare. 

Deoarece produsul conține extracte naturale, poate prezenta turbiditate, care nu afectează calitatea 

acestuia. 

După deschidere, siropul se va păstra la rece și se va consuma în maximum 2 luni. 



Atenționări: 

A nu se administra copiilor sub 3 ani. 

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 

Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un 

stil de viață sănătos. 

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. 

Informații pentru persoanele cu diabet: conține zahăr. 

 

Utilizare de catre femei însărcinate sau care alăptează: datorită compoziției sale (Vitamina C și 

extract de cătină) siropul Concentrat de Vitamina C și Cătină poate fi utilizat de către femeile 

însărcinate și de către cele care alăptează. 

Cu toate acestea, este întotdeauna recomandat să consultați personal de specialitate înainte de 

utilizare. 

Condiții de păstrare: a se păstra la temperatura camerei, ferit de razele soarelui sau de îngheț. 

După deschidere, siropul se va păstra la rece și se va consuma în maximum 2 luni. 

Greutate netă/ Volum net: 260 g / 200 ml 

Produs fabricat în Republica Cehă. 

Deținător notificare: 

S.C. DONA. LOGISTICA S.A. 

Str. Pădurii, nr. 4, Chitila, Ilfov, România 


