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Rodzina Zdrowia FullRutin Acerola x 60 tabl do ssania
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: sorbitol, wodny ekstrakt z owoców aceroli Malpighia glabara l. standaryzowany na 50% witaminy C,
maltodekstryna, kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, bioflawonoidy cytrusowe
(hesperydyna) z owoców pomarańczy gorzkiej Citrus Aurantium l., substancja słodząca: sukraloza, aromaty naturalne, rutyna z kwiatów
Sophora japonica l., stabilizator: guma arabska (guma akacjowa), substancja przeciwzbrylająca: węglany magnezu.

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 25 mg (31% RWS)
Ekstrakt z owoców aceroli Malpighia glabra L. - 50 mg*

w tym: witamina C - 25 mg (31% RWS)
Bioflawonoidy cytrusowe (hesperydyna) z owoców pomarańczy gorzkiej - 0,9 mg*
Rytyna - 1,25 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek do ssania o smaku pomarańczowym (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety dla dorosłych i dzieci powyżej 6.roku życia, stworzony na bazie ekstraktu z owocu aceroli, o wysokiej zawartości
witaminy C oraz bioflawonoidów cytrusowych i rutyny.

Owoc aceroli jest bogatym źródłem witaminy C, która pomaga w:
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prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, skóry, zębów i dziąseł
prawidłowym funkcjonowaniu naczyń krwionośnych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 2 tabletki

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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