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Rutinacea complete x 90 tabl + 30 tabl
 

Cena: 12,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rutinacea Complete w postaci tabletek z witaminą C, rutozydem, cynkiem, selenem i wyciągiem z owoców gorzkiej
pomarańczy jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych, którzy chcą wzbogacić swoją dietę o składniki wspomagające pracę układu
odpornościowego. Suplement diety od Aflofarm należy przyjmować w dawkach wskazanych przez producenta, dbając przy tym o
spożywanie zbilansowanych posiłków i zdrowy styl życia.

Na co jest Rutinacea Complete? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są stany szczególnej podatności na choroby infekcyjne,
a także okresy zwiększonego zapotrzebowania na składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. W
składzie suplementu diety znaleźć można witaminę C, która nie tylko przyczynia się do redukcji zmęczenia i znużenia, ale też wspomaga
pracę układu odpornościowego oraz wspomaga produkcję kolagenu i pracę naczyń krwionośnych. Oprócz witaminy C w suplemencie
diety można znaleźć cynk, który przyczynia się do utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej, a dodatkowo wspomaga prawidłowe
funkcje poznawcze organizmu i wspiera metabolizm węglowodanów. Formułę uzupełniono o selen, który wspomaga stan włosów i
paznokci, a oprócz tego przyczynia się do prawidłowej pracy tarczycy. Znajdziemy w nim też rutozyd, który przyczynia się do utrzymania
integralności naczyń włosowatych oraz wspiera funkcjonowanie żył. W składzie produktu są również obecne bioflawonoidy.

W opakowaniu znajduje się 90 tabletek +30 tabletek gratis, co daje łącznie 120 tabletek Rutinacea Complete. W skład każdej tabletki
wchodzi 60 mg (75% RWS) witaminy C, 25 mg rutozydu, 1 mg (10% RWS) cynku, 8 µg (15% RWS) selenu, a dodatkowo 10 mg
bioflawonoidów cytrusowych oraz składniki pomocnicze. Całkowity skład suplementu diety przedstawia się natomiast następująco:
kwas L-askorbinowy, sorbitol oraz skrobia kukurydziana, a także odpowiednia dawka rutozydu, mannitolu oraz bioflawonoidów
cytrusowych i glukonianu cynku. Formułę uzupełnia aromat i stearynian magnezu, a dodatkowo selenian (IV) sodu, poliwinylopirolidon
oraz dwutlenek krzemu, a oprócz tego aspartam, sukraloza, acesulfam K oraz sacharyna sodowa.

Zalecane dawkowanie Rutinacea Complete to 1 tabletka przyjmowana 2 razy dziennie. Nie powinno się stosować większej dawki
suplementu diety niż zalecana, gdyż produkt przyjmowany w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający. Nie każdy
może stosować suplement diety Rutinacea Complete. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek ze składników
tabletek. Produkt nie powinien być również stosowany przez pacjentów chorych na fenyloketonurię.
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Suplement diet Rutinacea Complete nie powinien być uznawany za substytut zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia, jednak
można go stosować w celu ich uzupełnienia. Bardzo ważne jest też odpowiednie przechowywanie suplementu diety. Produkt należy
chronić przed działaniem wilgoci, światła i temperatury przekraczającej 25°C. Rutinacea Complete musi być również zabezpieczona, by
nie była widoczna i dostępna dla dzieci.

Opis
Suplement diety Rutinacea Complete zawiera: rutozyd, witaminę C, cynk i selen oraz bioflawonoidy cytrusowe. Witamina C, selen i cynk
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. Selen i cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, wywołanym przez wolne rodniki.

Cechy

składniki produktu wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
Najlepsze w Polsce
90 tabletek + 30 gratis

Składniki
kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca: sorbitole, skrobia, rutozyd, substancja wypełniająca: mannitol, bioflawonoidy cytrusowe,
glukonian cynku, aromat, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, selenian (IV) sodu, substancja wiążąca:
poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje słodzące: aspartam, sukraloza, acesulfam K i
sacharyny

Wartości odżywcze 1 tabletka 2 tabletki
Witamina C 60 mg (75%)* 120 mg (150%)*
Rutozyd 25 mg 50 mg
Cynk 1 mg (10%)* 2 mg (20%)*
Selen 8 µg (15%)* 16 µg (29%)*
Bioflawonoidy cytrusowe 10 mg 20 mg
*% Referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dzieci powyżej 6 r.ż. i dorośli: 1 tabletka 2 razy 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. Produkt zawiera aspartam. Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie
stosować u chorych na fenyloketonurię. Spożywanie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

