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Rutinacea junior plus 100 ml
 

Cena: 12,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cukier, woda, koncentrat z czarnej porzeczki, sok malinowy, kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, substancja konserwująca: benzoesan
sodu, ekstrakt z owoców czarnego bzu, proszek z owoców dzikiej róży, aromat, rutyna rozpuszczalna w wodzie (sól sodowa siarczanu
rutyny), regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

25 ml zawiera:
Witamina C 33,3 mg (42%RWS)
Rutyna rozpuszczalna w wodzie 12,5 mg*
Koncentrat z czarnej porzeczki 1548 mg*
Sok z malin 125 mg*
Proszek z owoców dzikiej róży25 mg*
Cynk 5 mg (50%RWS)
Wyciąg z owoców czarnego bzu 30 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
100 ml

Charakterystyka

Rutinacea Junior Plus suplement diety dla dzieci już powyżej 3 roku życia.
Produkt zawiera naturalne soki owocowe – sok z koncentratu z czarnej porzeczki, sok malinowy oraz wyciąg z dzikiej róży, który
naturalnie wspiera układ immunologiczny i przyczynia się do zwiększenia odporności.
Nowa edycja została wzbogacona o dodatkowe składniki - wyciąg z owoców czarnego bzu oraz cynk, które wspierają
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prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a czarny bez dodatkowo wspiera prawidłowe funkcjonowanie układ
oddechowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia:5 razy dziennie po 5ml.Dorośli: 3 razy dziennie po 15ml

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Po otwarciu produkt spożyć w ciągu 30 dni. Ewentualny osad nie stanowi
wady produktu.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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