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Rutinacea junior plus x 20 tabl do ssania
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Glukoza, kwas L-askorbinowy, rutozyd, oligosacharydy, aromat, glukonian cynku, wyciąg z kwiatów bzu czarnego, substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K oraz sacharyny

2 tabletki zawierają:
Witamina C: 120 mg (150% RWS)
Rutozyd: 50 mg*
Cynk: 5 mg (50% RWS)
Wyciąg z kwiatów bzu czarnego: 30 mg*
RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
20 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Tabletki do ssania dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych, o owocowym smaku.
Suplement diety zawiera witaminę C i cynk, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie
komórek przed wolnymi rodnikami.
Nowa wersja produktu została wzbogacona o wyciąg z kwiatów czarnego bzu, który wspomaga funkcjonowanie układu
odpornościowego i oddechowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Dzieci powyżej 3 r.ż.i dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i
wilgoci.

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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