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Rodzina Zdrowia FullRutin x 90 tabl
 

Cena: 7,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, kwas L-askorbinowy (witamina C), rutyna, glukonian cynku (cynk),wodno-alkoholowy ekstrakt z
pomarańczy gorzkiej (Citrus Aurantium) DER 6:1, standaryzowany na zawartość bioflawonoidów cytrusowych 40%, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu,
selenian (IV) sodu (selen), barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: glikol polietylenowy, guma arabska, poliwinylopirolidon,
barwnik: ryboflawina

1 tabletka zawiera:
Witamina 80 mg (100%RWS)
Rutyna 25 mg*
Ekstrakt z owoców pomarańczy gorzkiej 10 mg*
(w tym bioflawonoidy cytrusowe) 4 mg*
Cynk 1,5 mg (15%RWS)
Selen 8,276 µg (15%RWS)
* - brak zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 90 tabletek. 3 blistry po 30 tabletek. Masa netto: 18,63 g

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia FullRutin to suplement diety, który dzięki zawartym w nim składnikom pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego oraz naczyń krwionośnych.

Rutyna jest naturalnym związkiem pochodzenia roślinnego, należącym do grupy flawonoidów, otrzymywanym z perełkowca
japońskiego.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga w ochronie komórek przed stresem
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oksydacyjnym oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące
piersią, osoby z kamicą nerkową oraz przyjmujące sulfonamidy przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1-2 tabletki dziennie.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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