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Resultaten testpanel 

van de testers is  (zeer) tevreden over
de duidelijkheid aanbevolen inname.

vindt de bruistabletten Citroen voldoen aan hun
verwachtingen, of deze overtreft zelfs de

verwachtingen.

97%
vindt Roter Bruistabletten

Sinaasappel-Abrikoos gemakkelijk
in te nemen.

Ben je van plan om in de toekomst zelf
Roter Vitamine C te kopen?

95%

"de bruistabletten van Roter lossen prima op in

water, hebben een goede smaak en daardoor is

het makkelijk op te drinken." -  Natasja (51) 

"Had bij een fruitsmaak toch een wat frisser mondgevoel

verwacht ipv een chemische nep fruit smaak." - Koen (33) 

96%
vindt de kauwtabletten

Citroen beter of evengoed
werken ten opzichte

van andere vitamine C.

"Hij is echt super lekker van smaak!" - Jose (31)

"De tabletten zitten in een makkelijke verpakking met een goede

hoeveelheid. Ze lossen makkelijk op en je krijgt geen korrelige

smaak.. De smaak komt duidelijk naar voren dus dit is een echte

aanrader als je vitamine c extra nodig hebt.'' -  Miranda (52)

'' De bruistabletten hebben een lekker smaak en lossen

goed op in water. Daarom makkelijk in te nemen. Geeft een

goede oppepper voor de wintermaanden.'' - Moniek (35)

98%

"Het grote voordeel is dat je slechts 1 tablet per dag nodig

hebt. Gezien mijn positieve ervaring blijf ik Roter

bruistabletten gebruiken zeker gezien het gemak in het

gebruik en de lekkere smaak." - Wim (77)

Dit zijn echt de lekkerste en best werkende kauwtabletten die

ik ken! Ze zijn klein, hebben een goede smaak (geen nare

nasmaak) en lossen goed op. Ik ben zeer tevreden!"
 - Maria (27)

van de testers is (zeer) tevreden over
de hoeveelheid per verpakking92%

van de testers is (zeer) tevreden over
de smaak.87% Ja, zeker weten (22%)

Nee, zeker niet (17%) 

Ja, waarschijnlijk wel (47%)

Weet ik niet (12%) 

Nee, waarschijnlijk niet (12%) van de testers vindt dat Roter
Vitamine C de weerstand ondersteunt80%

440
aanmeldingen

360
geselecteerden

300
ingevulde vragenlijsten Vitamine C

Hettestpanel.nl biedt met haar eigen panel een premium service om het verhaal over een product of dienst
te verrijken met de eerlijke mening en ervaring van een doelgroep.

N=300 Samengesteld door hettestpanel.nl (mrt-2023) - onderdeel DPG Media Magazines

Cijfer gebaseerd op 300 testers voor gehele Roter Vitamine C range. N=100 per smaak/soort.


