
Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor evenwichtige en gezonde voeding.  
Voedingssupplementen kunnen wisselwerking hebben met andere voedingssupplementen en medicijnen.  
Gebruikt u medicijnen overleg dan altijd vooraf met uw arts over de supplementen die u wilt gebruiken.  
Producent: Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen Vertrieb: Unisan GmbH, D-78465 Kreuzlingen 
Vragen over dit product? info@shc-swiss.nl of tel. 0031 (0) 40 3041536 

 

CamuCamu  
Capsules  

met natuurlijke Vitamine C.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CamuCamu (Myrciaria dubia), is de meest vitamine C 

rijke plant ter wereld. De plant groeit in grote delen van 

het Amazonebekken. (Brazilië en Peru) Afhankelijk van 

hoe ver de vrucht gerijpt is levert deze 30 tot 60 maal 

meer vitamine C als een sinaasappel of citroen. Ook is 

de CamuCamu veel rijker aan vitamine C dan de veel 

bekendere Acerola kers. In tegenstelling tot synthetisch 

vervaardigde Vitamine C, levert de CamuCamu ook een 

veelvoud aan belangrijke andere vitaal stoffen, 

waardoor de effectiviteit van het natuurlijke vitamine C 

nog verder stijgt. (o.a. Sporenelementen, fosfor, 

proteïne, bèta carotine, calcium, vitamine B1, B2 en B3 

evenals een omvangrijk complex van mineralen en 

aminozuren). Sinds het midden van de jaren negentig 

wordt door de lokale bevolking de CamuCamu ver-

bouwd. Het sparende proces van drogen zorgt ervoor 

dat er nagenoeg geen voedingswaarde verloren gaat 

tijdens het productieproces. CamuCamu is 100% 

natuurlijk met een hoog aandeel natuurlijk Vitamine C 

en Bioflavonoïden. 

 

Vitamine C aandeel per 100 gram vrucht. (Vergelijk) 

Kiwi  100  mg 
Sinaasappel 50 mg 
Appel  12 mg 
Acerola kers 1700 mg 
CamuCamu 2000 mg 

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

Vruchtenpoeder: 
    Per 100 g.  
Energie   200,3 Kcal 
Eiwit   5,9 g  
Koolhydraten  36,3 g 
Vet   2,8 g 
Vitamine C  7,0 g 
 
Vruchtencapsules: 
 
Energie   200,3 g 
Eiwit   5,9 g 
Koolhydraten  36,3 g 
Vet   2,8 g 
Vitamine C  7,0 g 
  
Verpakking: 
P104411 Provisan® CamuCamu  
vruchtpoeder Capsules 120 st. 
 
Ingrediënten: Gedroogd Camu Camu poeder met 
natuurlijke Vitamine c. 
Land van herkomst: Brazilië 
 
Dosering: 1x per dag1 maatlepel met water/sap 
innemen. OF: 2x per dag één capsule innemen. 
 
Ondersteunt bij: 

 Versterking van  immuunsysteem 

 Bij verkoudheid 

 Beschermt vaten 

 Beschermt de cellen 
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