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Rutinacea Max, 60 tabletek
 

cena: 10,49 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Sk?adniki suplementu diety Rutinacea max wspieraj? prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego.
Zawarte w produkcie: witamina C, cynk i selen pomagaj? w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu
odporno?ciowego i ochronie komórek przed wolnymi rodnikami. Ponadto produkt jest wzbogacony o rutozyd
oraz wyci?g z owoców pomara?czy gorzkiej, w tym bioflawonoidy.

 Wskazania
Suplementacja diety w sk?adniki zawarte w preparacie.

 Dawkowanie
 Doro?li: 1 tabletka dziennie.

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 kwas L-askorbinowy, substancja wype?niaj?ca: sorbitole, skrobia kukurydziana, rutozyd, substancja
wype?niaj?ca: mannitol, wyci?g z owoców pomara?czy gorzkiej, glukonian cynku, aromat, selenian (IV) sodu,
substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, substancja wi???ca: poliwinylopirolidon,
substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, substancje s?odz?ce: aspartam, sukraloza, acesulfam K i
sacharyny.

1 tabletka zawiera: witamina C 120 mg (150%)*, rutozyd 50 mg, cynk 2 mg (20%)*, selen 16 µg (29%)*,
wyci?g z owoców gorzkiej pomara?czy 33,33 mg, w tym bioflawonoidy 20 mg.

* RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.
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Zalecenia i ?rodki ostro?no?ci
Nie stosowa? u osób chorych na fenyloketonuri? oraz w przypadku uczulenia na którykolwiek ze sk?adników
produktu.

Uwagi
 - Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Dla zdrowia
wa?na jest zró?nicowana dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.
- Przechowywa? w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.
- Chroni? przed dzie?mi.
- Spo?ywanie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.
- Zawiera ?ród?o fenyloalaniny.
- Produkt zawiera substancje s?odz?ce.
- Chroni? przed ?wiat?em i wilgoci?
  
Podmiot odpowiedzialny
 Aflofarm Farmacja Polska Sp. z.o.o.
ul.Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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