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Rutinacea max D3 x 60 tabl
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rutinacea Max D3 w postaci tabletek uzupełnia zdrową dietę w składniki, które wspierają pracę układu
odpornościowego. Produkt firmy Aflofarm przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i powinien być przyjmowany w dawkach nie
większych niż zalecane.

Na co pomaga Rutinacea Max D3? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć uzupełnienia zdrowej diety o składniki
wspomagające odporność organizmu. W składzie suplementu diety można znaleźć między innymi witaminę C, cynk, witaminę D, a także
rutozyd, selen, bioflawonoidy oraz wyciąg z owoców pomarańczy gorzkiej. Produkt szczególnie polecany jest podczas okresów
zwiększonego ryzyka infekcji wirusowych, czyli w miesiącach jesienno-zimowych, a dodatkowo w stanach zwiększonego
zapotrzebowania organizmu.

Zawarta w suplemencie witamina C wspiera pracę układu odpornościowego, przyczynia się do właściwej produkcji kolagenu oraz
wspomaga funkcjonowanie naczyń krwionośnych i układu nerwowego. Witamina D również wspiera działanie układu odpornościowego,
a oprócz tego przyczynia się do poprawy stanu kości i zębów oraz funkcjonowania mięśni. Zawarty w suplemencie diety selen pomaga
utrzymać dobrą kondycję włosów i paznokci, a także wspiera pracę tarczycy i przebieg spermatogenezy. Cynk natomiast wspomaga
równowagę kwasowo-zasadową, a także utrzymanie właściwych funkcji poznawczych. Pierwiastek ten wspiera też metabolizm
węglowodanów, a oprócz tego ułatwia utrzymanie odpowiedniego poziomu testosteronu. Rutozyd wspomaga pracę żył i integralność
naczyń włosowatych.

W opakowaniu o masie netto 26,4 g znajduje się 60 tabletek Rutinacea Max D3. W skład 1 tabletki wchodzi 120 mg (150% RWS)
witaminy C, 50 mg rutozydu, 2 mg (20% RWS) cynku, 16 µg (29% RWS) selenu, 33,33 mg wyciągu z owoców pomarańczy gorzkiej, w tym
20 mg bioflawonoidów, a oprócz tego 50 µg (2000 j.m.) (1000% RWS) witaminy D. Zawartość uzupełniają składniki pomocnicze.
Całościowy skład produktu obejmuje kwas L-askorbinowy, sorbitole i skrobię kukurydzianą, a oprócz tego rutozyd oraz mannitol. W
składzie nie zabrakło też wyciągu z owoców pomarańczy gorzkiej oraz cholekalcyferolu, a także glukonianu cynku i aromatu. Formułę
wzbogacają ponadto selenian (IV) sodu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych i poliwinylopirolidon, a oprócz tego dwutlenek krzemu,
aspartam, sukraloza, acesulfam K oraz sachatyny.
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Zalecane dawkowanie suplementu diety Rutinacea Max D3 opisano w dołączonej do opakowania ulotce i powinno ono być
przestrzegane, gdyż dawki zbyt wysokie mogą wywołać efekt przeczyszczający. Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Rutinacea Max D3
dziennie. Przeciwwskazaniem do zażywania suplementu Rutinacea Max D3 jest nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji
wchodzących w skład tabletek.

Suplementu diety Rutinacea Max D3 nie można traktować jako zamiennika zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia. Może on
natomiast stanowić ich uzupełnienie. Zadbać należy jednak o właściwe przechowywanie produktu – w tym szczególnie o jego
zabezpieczenie przed wilgocią, światłem i temperaturą przekraczającą 25°C. Suplement diety należy również zabezpieczyć, tak aby nie
był widoczny dla dzieci i nie znajdował się w ich zasięgu.

Charakterystyka
Rutinacea Max D3 to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia ich codziennej diety w składniki wspierające
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Preparat ten zalecany jest do stosowania przede wszystkim przed okresem
zwiększonego ryzyka zachorowań na grypę oraz przeziębienie. W jego składzie znajdziemy takie substancje jak:

witamina C i D, cynk oraz selen – wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego poprzez obniżenie podatności
na różnego rodzaju infekcje oraz choroby;
witamina C – wspomaga zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia;

selen i cynk – przyczyniają się do ochrony komórek organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników;

selen – pomaga w zachowaniu zdrowych włosów i paznokci, wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, przyczynia się do
prawidłowego przebiegu procesu spermatogenezy;
cynk – pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej oraz prawidłowego metabolizmu węglowodanów, a także
utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych. Pomaga w zachowaniu odpowiedniego poziomu testosteronu we krwi;
witamina D – wspiera utrzymanie zdrowych i mocnych kości oraz zębów, a także wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
mięśni;

rutozyd – wspiera integralność naczyń włosowatych, wspiera funkcjonowanie żył, przyczynia się do działania antyoksydacyjnego.

Rutinacea Max D3 zawiera aspartam oraz źródło fenyloalaniny.

Składniki
kwas L-askorbinowy, substancja słodząca: sorbitole, skrobia kukurydziana, rutozyd, substancja słodząca: mannitol, wyciąg z owoców
pomarańczy gorzkiej, cholekalcyferol, glukonian cynku, aromat, selenian (IV) sodu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja wypełniająca: poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje słodzące:
aspartam, sukraloza, acesulfam K, sachatyny

1 tabletka zawiera:

Witamina C - 120 mg (150% RWS)
Rutozyd - 50 mg*
Cynk - 2 mg (20% RWS)
Selen - 16 µg (29% RWS)
Wyciąg z owoców pomarańczy gorzkiej - 33,33 mg*
Bioflawonoidy - 20 mg*
Witamina D - 50 µg (2000 j.m.) (1000% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
26,4 g (60 tabletek po 0,44 g)

Przeciwwskazania
Suplement diety Rutinacea Max D3 nie powinien być przyjmowany przez osoby, u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników preparatu.
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Stosowanie
Rutinacea Max D3 należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty.
Zalecane dzienne spożycie u osób dorosłych wynosi 1 tabletka dziennie. Spożywanie preparatu w nadmiernych ilościach może wywołać
efekt przeczyszczający.

Przechowywanie
Rutinacea Max D3 należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny i
niewidoczny dla małych dzieci. Opakowanie należy chronić przed światłem i wilgocią.

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

Ważne informacje
Spożywanie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

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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