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

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

 

 

Rutinacea junior syrop 100 ml
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rutinacea Junior syrop owocowy od Aflofarm jest produktem, który może być podawany już dzieciom od 3. roku życia.
W razie konieczności po dostosowaniu dawki mogą go stosować również osoby dorosłe i młodzież . Na co jest Rutinacea Junior syrop?
Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej diety w składniki wspomagające odporność organizmu. W 
składzie suplementu diety Rutinacea Junior syrop znajdują się składniki pochodzenia roślinnego, w tym sok z malin, wyciąg z dzikiej
róży oraz koncentrat z czarnej porzeczki. Oprócz tego suplement diety zawiera witaminę C i rutozyd. Witamina C wspomaga pracę
układu odpornościowego i wspiera ochronę komórek przed wolnymi rodnikami. Zawarty w suplemencie diety wyciąg z dzikiej róży
wspomaga natomiast układ immunologiczny oraz przyczynia się do poprawy odporności.

W opakowaniu znajduje się 100 ml syropu Rutinacea Junior. W skład 5 łyżeczek wchodzi 33,3 mg (42% RWS) witaminy C, 12,5 mg
rutozydu, 1032 mg koncentratu z czarnej porzeczki oraz 125 mg soku z malin i 25 mg wyciągu z owoców dzikiej róży. W składzie
suplementu diety znajdują się również substancje pomocnicze. Zalicza się do nich wodę i cukier, a także benzoesan sodu, aromat, kwas
cytrynowy oraz gumę ksantanową.

Suplement diety Rutinacea Junior syrop należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego określonych. Z
tego powodu bardzo ważne jest to, aby pacjent przed rozpoczęciem suplementacji u siebie lub dziecka zapoznał się z informacjami
podanymi na opakowaniu produktu. Zalecane dawkowanie Rutinacea Junior syrop w przypadku dzieci w wieku od 3. roku życia to 1
łyżeczka (5 ml) przyjmowana w częstotliwości 5 razy dziennie. Pacjenci dorośli mogą natomiast stosować 1 łyżkę (15 ml) suplementu
diety w częstotliwości 3 razy dziennie. Nie należy stosować większych dawek suplementu diety od tych określonych przez producenta.
W butelce z produktem może osadzać się osad, co związane jest z zawartością naturalnych składników w składzie produktu. Przed
odmierzeniem odpowiedniej dawki syropu zaleca się wstrząśniecie butelką.

Nie w każdym przypadku wskazany jest suplement diety Rutinacea Junior syrop. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na
chociaż jeden z jego składników. Nie należy podawać syropu dzieciom w wieku poniżej 3 lat. Produktu nie można również traktować jako
substytutu zróżnicowanej, zdrowej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich zastąpić. Suplement diety
Rutinacea Junior syrop należy przechowywać w taki sposób, aby dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu. Zaleca się
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przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu i w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Nie należy go chłodzić i nie powinien być
zamrażany. W czasie przechowywania syrop Rutinacea Junior powinien być chroniony przed niekorzystnym działaniem światła.
Otwarty syrop powinien zostać zużyty w czasie nieprzekraczającym 30 dni – po tym czasie nie nadaje się już do użytku i należy go
wyrzucić.

Opis
Dla dzieci powyżej 3 roku życia

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.
Wyciąg z dzikiej róży poprzez wsparcie układu immunologicznego przyczynia się do utrzymania prawidłowej odporności organizmu.

Cechy

składniki produktu wspierają odporność organizmu
zawiera naturalne soki owocowe
witamina C, rutyna*, dzika róża, porzeczki, maliny
*w produkcie zastosowano rutynę w postaci soli sodowej siarczanu rutyny, co gwarantuje właściwą rozpuszczalność i wpływa
na zwiększenie wchłanialności przez organizm

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

Wartości odżywcze w 25 ml w 45 ml
Witamina C 33,3 mg (42%)** 60 mg (75%)**
Rutyna rozpuszczalna w wodzie 12,5 mg 22,5 mg
Koncentrat z czarnej porzeczki 1032 mg 1858 mg
Sok z malin 125 mg 225 mg
Proszek z owoców dzikiej róży 25 mg 45 mg
**% Referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dzieci powyżej 3 roku życia: 5 razy dziennie po 5 ml. Dorośli: 3 razy dziennie po 15 ml. 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. Przed użyciem wstrząsnąć.

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.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników płynu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100

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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