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Rutinacea junior x 20 tabletek do ssania
 

Cena: 9,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki do ssania

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rutinacea Junior w postaci tabletek do ssania to produkt przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia, który jest
stosowany w celu uzupełnienia zdrowej diety o składniki wspierające pracę układu odpornościowego oraz ochronę antyoksydacyjną
komórek. W jego składzie znajduje się dawka witaminy C, a także cynk i rutozyd. Produkt ma postać słodkich tabletek o smaku
owocowym, dzięki czemu łatwiej podać go najmłodszym.

Na co jest Rutinacea Junior? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są okresy zwiększonego ryzyka infekcji różnego
pochodzenia, w tym szczególnie jesienno-zimowe, gdy osłabiony organizm jest podatny na choroby. Infekcje sezonowe bywają
szczególnie uciążliwe dla najmłodszych, a przebywanie w większych skupiskach dzieci (w przedszkolu czy szkole) wyjątkowo im sprzyja,
stąd tak ważne, by odpowiednio zadbać o odporność dziecka. Suplement diety warto również stosować w przypadku zwiększonego
zapotrzebowania na witaminę C, gdyż to właśnie ta witamina w wysokiej dawce znajduje się w tabletkach do ssania Rutinacea Junior
od Aflofarm. Witamina C wspomaga odporność organizmu, a oprócz tego wspiera produkcję kolagenu oraz redukuje zmęczenie i
znużenie. W skład produktu wchodzi także rutozyd oraz dodatek cynku, dzięki czemu produkt nie tylko wspomaga funkcjonowanie
układu odpornościowego najmłodszych, ale też przyczynia się do ochrony komórek ich ciała przed działaniem wolnych rodników.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek do ssania Rutinacea Junior. W skład każdej tabletki wchodzi 60 mg (75% RWS) witaminy C, a
także 25 mg rutozydu oraz 2 mg (10% RWS) cynku, a oprócz tego składniki pomocnicze. Całkowity skład tabletek do ssania Rutinacea
Junior obejmuje glukozę, kwas L-askorbinowy, rutozyd i oligosacharydy, a oprócz tego aromat, glukonian cynku i stearynian magnezu, a
także aspartam, acesulfam K oraz sacharynę sodową. Zalecane dawkowanie Rutinacea Junior w przypadku dzieci w wieku 3–6 lat to 1
tabletka do ssania dziennie. Dzieci w wieku powyżej 6 lat powinny natomiast mieć podawaną 1 tabletkę do ssania Rutinacea Junior w
częstotliwości 2 razy dziennie. Tabletki są przeznaczone do ssania – nie należy ich rozgryzać, żuć czy połykać. Podając tabletkę do
ssania młodszym dzieciom, należy pilnować, aby przypadkowo się nią nie zadławiły.

Nie każdy pacjent powinien stosować ten suplement diety. Przeciwwskazaniem do spożywania produktu Rutinacea Junior jest
nadwrażliwość pacjenta na jakąkolwiek z substancji, które znajdują się w składzie tabletek do ssania. Produkt nie powinien być
podawany dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 3. roku życia. Suplementu diety nie powinno się też podawać pacjentom chorym na
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fenyloketonurię, ponieważ ma w składzie źródło fenyloalaniny.

Bardzo ważne, aby nie traktować suplementu diety Rutinacea Junior jako zamiennika zdrowej diety i stylu życia. Produkt może być
stosowany wyłącznie jako ich uzupełnienie. Suplementu diety, choć jest przeznaczony dla dzieci, nie należy przechowywać w ich zasięgu
i należy go zabezpieczyć w taki sposób, aby nie był dla najmłodszych widoczny i dostępny.

Opis
Składniki suplementu diety wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina C i cynk pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.

Cechy

składniki produktu wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
wit. C, rutozyd, cynk

Składniki
glukoza, kwas L-askorbinowy, rutozyd, oligosacharydy, aromat, glukonian cynku, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K oraz sacharyny

Wartości odżywcze 2 tabletki
Witamina C 120 mg (150%)*
Rutozyd 50 mg
Cynk 2 mg (20%)*
*% Referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dzieci powyżej 3 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 źródło fenyloalaniny i nie jest wskazane jego
stosowanie przez osoby cierpiące na fenyloketonurie.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Ważne
Masa netto: 12 g (20 tabl. po 0,6 g)

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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