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Rutinacol 120 tabl.
 

Cena: 7,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RUTINACOL

suplement diety

120 TABLETEK

Składniki suplementu diety Rutinacol wzmacniają naturalną odporność Twojego organizmu.

Zawiera substancję słodzącą.

Składniki

substancja wypełniająca: celuloza, witamina C, rutyna, cynk, substancja glazurująca: hydroksypropylo-metyloceluloza, wyciąg z czosnku,
substancja przeciw-zbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: glikol
polietylenowy, poliwinylopirolidon, guma arabska, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: talk,
substancja słodząca: sukraloza, barwnik: ryboflawina, substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe.

Składniki

1 tabletka

Witamina C80 mg / 100%*

Rutyna 25 mg

Cynk 2,5 mg / 25%*

Wyciąg z czosnku 5 mg
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Otrzymany z suszonego czosnku 25 mg

Zawierający ailicynę 0,05 mg

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto

25 g

Właściwości składników

Witamina C oraz cynk przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz ochrony składników komórki
przez uszkodzeniem oksydacyjnym. Witamina C zmniejsza zmęczenie i znużenie. Wyciąg z czosnku wzmacnia organizm, wspomaga
zdolności antyoksydacyjne organizmu. Rutyna pochodzi z kwiatów perełkowca japońskiego.

Zalecane dzienne spożycie

1 tabletka 2 razy dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeciwwskazania: Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Czosnek zmniejsza agregację płytek krwi. Stosowanie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym nie jest polecane, a w przypadku
nagłego zabiegu należy poinformować lekarza o stosowaniu preparatu.

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
  Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w temperaturze pokojowej.
  Chronić od światła i wilgoci.
  Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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