
Oranka Vital 
concept

Met elk glas Oranka Vital doet u iets goeds voor de 
gezondheid van bewoners. Het geheel is hier meer dan 
de som der delen. De innovatieve en uitgewogen 
combinatie van alle ingrediënten zijn een optimale 
toevoeging voor uw gezondheid. Met betrekking tot 
gezondheidsclaims gelden voor Oranka Vital talrijke 
door de  Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) 
erkende bevindingen. En het beste: De smaak is 
heerlijk! 



Caloriearm

Bevat zink

Zonder 
conserverings-

middelen

Vitamine C & D

Wetenschappelijk
 bevestigde 
meerwaarde
Zink draagt o.a. bij aan het normaal functione-
ren van uw immuunsysteem. Daarnaast draagt 
het bij aan het behoud van gezonde botten, 
haren, nagels en huid en heeft het een functie 
bij de celdeling. 

Vitamine C draagt o.a. bij aan het normaal 
funtioneren van uw immuunsysteem, zenuwge-
stel en psychische gezondheid. Vitamine C 
verhoogt de opname van ijzer en dient ter 
vermindering van vermoeidheid.

Vitamine D draagt o.a. bij aan het behoud van 
gezonde botten, spieren, tanden en het 
normaal  functioneren van uw immuunsysteem. 
Daarnaast draagt het bij aan normale calcium-
waarden in uw bloed. 

Vitamine C 
In vergelijking met grote delen van der wereld 
leven wij in midden Europa in een minder  
zonrijke omgeving. Dat maakt dat wij minder 
snel op natuurlijke wijze Vitamine D op nemen. 
De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid is 10 
microgram per dag. Voor 70 jaar en ouder is 
dit 20 microgram. 

Met de Oranka Vital Vruchtendranken kunt u 
niet alleen m.b.t. Vitamine D, maar ook kijkend 
naar de verdere waardevolle ingrediënten de 
bestaande verouderingsproblematiek op een 
simpele manier tegenwerken.  
1 glas per dag helpt u al.

Geschikt 
voor diabetici

Zonder 
toegevoegde 

suikersFruitig 
& vitaliserend

Oranka Vital
 Verkrijgbaar 
in 3 smaken
• Sinaasappel
• Appel Troebel
• Zwarte Bessen

Bel voor meer informatie 074-266 88 67 of mail ons verkoop@oranka.nl 
*Uitsluitend te gebruiken i.c.m. Oranka producten.
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