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Ruskolina, 30 kapsułek
 

cena: 18,70 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Ruskolina to suplement diety stanowi?cy zestaw wybranych sk?adników przeznaczony dla osób doros?ych
do uzupe?nienia codziennej diety w niezb?dne substancje o szczególnym znaczeniu dla prawid?owego
dzia?ania naczy? krwiono?nych oraz sprawno?ci ko?czyn dolnych.

Ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) wspomaga kr??enie ?ylne i funkcjonowanie naczy?
krwiono?nych w nogach, pomaga zmniejszy? obrz?k, przynosi ulg? i uczucie lekko?ci nóg.

Witamina C pomaga w prawid?owej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawid?owego funkcjonowania
naczy? krwiono?nych.

Wskazania
 Stosuje si? w celu wspomagania kr??enia ?ylnego i funkcjonowania naczy? krwiono?nych w nogach. Pomaga
zredukowa? obrz?k oraz przynosi uczucie lekko?ci nóg i ulg?. 

Dawkowanie
 Zalecana porcja: 1 kapsu?ka dziennie podczas posi?ku, popi? wod?.
Nie przekracza? zalecane dziennej porcji.

Sk?ad
 ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) standaryzowany na 5% zawarto?? ruskogeniny;
metylochalkon hesperydyny; witamina C (kwas L-askorbinowy); ?elatyna; substancja wype?niaj?ca: celuloza
mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu;
dwutlenek tytanu; barwnik: indygotyna.

1 kapsu?ka zawiera: ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) 150mg w tym ruskogenina
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7,5mg, metylochalkon hesperydyny 150mg, witamina C (kwas L-askorbinowy) 100mg (125%*).

*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników produktu.
Nie nale?y stosowa? u kobiet w ci??y oraz karmi?cych piersi?.

Uwagi
 Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu
cz?owieka.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
W razie d?ugotrwa?ego stosowania nalezy skonsultowa? si? z lekarzem lub dietetykiem.
Suplement diety Ruskolina przeznaczony jest wy??cznie dla osób doros?ych.
Nale?y przerwa? stosowanie suplementu na dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

 Podmiot odpowiedzialny
 Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
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