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Olimp Rutinovit C x 30 kaps
 

Cena: 21,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
mikrokapsułkowany kwas L-askorbinowy PUREWAY-C® (wit.C), bioflawonoidy cytrusowe, rutozyd (rutyna), diglicynian cynku (chelat
aminokwasowy ALBION®), celuloza mikrokrystaliczna - substancja przeciwzbrylająca, stearynian magnezu - substancja
przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna - otoczka kapsułki, barwnik: E 171)

1 kapsułka zawiera:

Rutyna - 49 mg*
PUREWAY-C® - 278 mg*, w tym:

witamina C - 250 mg (313% RWS)
Bioflawonoidy cytrusowe - 70 mg*
Cynk - 5 mg (50% RWS)

* brak referencyjnych wartości spożywczych
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat przeznaczony: do stosowania w okresie narażenia na obniżona odporność organizmu (okres jesienno-zimowy), zwiększonego
zapotrzebowania na rutynę, witaminę C, bioflawonoidy oraz cynk, dla osób narażonych na stres oksydacyjny a także aktywnych
fizycznie, prowadzących intensywny tryb życia, palaczy tytoniu oraz sportowców wyczynowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Osoby z kamica nerkowa (szczawianowa lub moczanowa), osoby przyjmujące sulfonamidy
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przeciwbakteryjne, antybiotyki aminoglikozydowe, kobiety w okresie ciąży lub karmiące piersią stosowanie preparatu powinny
skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

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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