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Restonum LS x 30 tabl
 

Cena: 22,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Restonum LS w postaci tabletek od Aflofarm z żelazem, magnezem, witaminą B6 i witaminą B12 oraz z witaminą C
jest produktem dedykowanym pacjentom dorosłym. Suplement należy przyjmować doustnie w dawkach określonych przez producenta.

Na co jest Restonum LS? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanego menu w składniki
wspomagające pracę mięśni oraz funkcjonowanie układu nerwowego, w tym szczególnie w obrębie kończyn dolnych. Suplement diety
Restonum LS zawiera żelazo, które wspomaga utrzymanie odpowiedniego metabolizmu energetycznego oraz przyczynia się do
transportu tlenu w organizmie, a przy tym wspiera redukcję uczucia znużenia i zmęczenia. Zawarty w suplemencie diety Restonum LS
magnez wspomaga pracę mięśni (również mięśni kończyn dolnych), a oprócz tego wspomaga utrzymanie równowagi elektrolitowej
organizmu. Magnez dodatkowo wspiera pracę układu nerwowego oraz wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu
energetycznego. Dzięki witaminom B6 i B12 suplement diety Restonum LS wspiera pracę układu nerwowego (również w obrębie nóg), a
także wspomaga utrzymanie odpowiedniego metabolizmu energetycznego. Zawarta w suplemencie diety Restonum LS witamina C
przyczynia się do lepszego przyswajania żelaza.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Restonum LS. W skład 1 tabletki wchodzi 61,44 mg fumaranu żelaza (w tym 20 mg (142,8%
RWS) żelaza), a także 266,08 mg węglanu magnezu (w tym 60 mg (16% RWS) magnezu), a dodatkowo 50 mg (62,5% RWS) witaminy C,
0,7 mg (50% RWS) witaminy B6 oraz 2,5 µg (100% RWS) witaminy B12. Skład suplementu diety Restonum LS uzupełniają substancje
pomocnicze, czyli sorbitole, celuloza, hydroksypropylometyloceluloza i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu,
hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba. Suplement diety Restonum LS należy stosować zgodnie z
zaleceniami producenta oraz w dawkach przez niego zalecanych. Rekomendowane dawkowanie Restonum LS to 1 tabletka dziennie.
Nie należy przyjmować większej ilości tabletek suplementu diety na dobę. Jedno opakowanie przyjmowanego zgodnie z zaleceniami
suplementu diety powinno wystarczyć na około 1 miesiąc suplementacji.

Nie każdy pacjent powinien stosować Restonum LS. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników (czynnych
lub pomocniczych) tabletek. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów nadwrażliwości po zastosowaniu suplementu diety najlepiej
odstawić produkt i zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko piersią, powinna – tak samo, jak w
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przypadku zamiaru stosowania jakiegokolwiek medykamentu – skonsultować się z lekarzem. Suplementu diety Restonum LS nie
można również traktować jako substytutu zdrowej diety i zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich zastąpić i może je jedynie
uzupełniać (jeśli będzie stosowany w rekomendowanych dawkach). Produkt wymaga przechowywania poza zasięgiem dzieci. Najlepiej
przechowywać go w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, zapewniając mu ochronę przed działaniem światła oraz
wilgoci.

Opis
Żelazo - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w
organizmie, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Witamina C - zwiększa przyswajanie żelaza.
Magnez - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśni nóg, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Witamina B6 i B12 - pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego mi.ni. w obrębie kończyn dolnych oraz przyczyniają
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Cechy

składniki produktu pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśni nóg układu nerwowego m.in w obrębie
kończyn dolnych

Składniki
substancja wypełniająca: sorbitole, weglan magnezu, substancja wypełniająca: celuloza, fumaran żelaza (II), kwas L-askorbinowy,
substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza , cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, substancja glazurująca: wosk
pszczeli i wosk carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka
Fumaran żelaza 61,44 mg
w tym żelazo 20 mg (142,8%)*
Węglan magnezu 266,08 mg
w tym magnez 60 mg (16%)*
Witamina C 50 mg (62,5%)*
Witamina B6 0,7 mg (50%)*
Witamina B12 2,5 µg (100%)*
*% referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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