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Rutinacea max x 60 tabl
 

Cena: 9,95 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 w postaci tabletek jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych – jako uzupełnienie zdrowej diety w
składniki wspierające funkcjonowanie układu odpornościowego. Składniki zawarte w Rutinacea Max od Aflofarm nie tylko przyczyniają
się do lepszej pracy układu odpornościowego, ale też wspierają ochronę organizmu przed niekorzystnym wpływem wolnych rodników, a
oprócz tego wspomagają funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Na co jest Rutinacea Max? Wskazaniem do stosowania tego suplementu jest wsparcie zbilansowanej diety w okresach zwiększonego
zapotrzebowania na składniki kluczowe dla odporności – w celu zapobiegania skutkom ich niedoborów. Suplement diety może się
szczególnie sprawdzić w okresie jesienno-zimowym, gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające, a oprócz tego organizm jest bardziej
podatny na infekcje i ma większy kontakt z potencjalnymi źródłami infekcji, gdyż więcej osób choruje. W skład suplementu diety
Rutinacea Max wchodzi wyciąg z owoców pomarańczy gorzkiej, który jest bogaty w bioflawonoidy, a także witamina C i rutozyd, a
oprócz tego selen i cynk w wysokich dawkach. Składniki te wspomagają pracę układu odpornościowego, prowadząc do pobudzenia
naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, a oprócz tego wspierają kondycję naczyń krwionośnych, przyczyniając się do ich
wzmocnienia. Dodatkowo suplement wspiera funkcje psychologiczne oraz pracę tarczycy.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Rutinacea Max. W skład 1 tabletki wchodzi 120 mg (150% RWS) witaminy C oraz 2 mg (20%
RWS) cynku, a dodatkowo 16 µg (29% RWS) selenu i 50 mg rutozydu oraz 20 mg bioflawonoidów, a oprócz tego składniki pomocnice. W
całkowity skład suplementu diety Rutinacea Max wchodzi witamina C i sorbitol, a ponadto skrobia, rutozyd, mannitol, bioflawonoidy
cytrusowe oraz glukonian cynku, a oprócz tego aromat, selenian (IV) sodu, stearynian magnezu, poliwinylopirolidon oraz dwutlenek
krzemu. Formuła zawiera aspartam, sukralozę, acesulfam K oraz sacharynian sodu.

Zalecane dawkowanie suplementu Rutinacea Max to 1 tabletka dziennie. Wskazanej przez producenta dawki nie powinno się
przekraczać, gdyż w nadmiernych ilościach suplement diety może działać przeczyszczająco. Nie każdy pacjent powinien przyjmować
suplement diety Rutinacea Max. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest nadwrażliwość na jakąkolwiek z substancji wchodzących
w jego skład (czynne i pomocnicze), a także fenyloketonuria, gdyż produkt jest źródłem fenyloalaniny. Kobiety spodziewające się dziecka
lub w okresie laktacji powinny omówić z lekarzem zasadność i bezpieczeństwo ewentualnego przyjmowania suplementu diety
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Rutinacea Max. Produkt nie powinien być również podawany dzieciom, gdyż jest przeznaczony dla osób starszych.

Rutinacea Max to suplement diety i jedynie w ten sposób należy go traktować, co oznacza, że nie może być uznawany za substytut
zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia, tylko ich uzupełnienie. Produkt dodatkowo wymaga właściwego sposobu
przechowywania. Należy go umieścić w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, a oprócz tego chronić przed działaniem
światła, wilgoci i temperatury przekraczającej 25°C.

Składniki
Skład suplementu diety Rutinacea Max przedstawia się następująco:
witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja słodząca - sorbitol, skrobia, rutozyd, substancja wypełniająca - mannitol, bioflawonoidy
cytrusowe, glukonian cynku, aromat, selenian (IV) sodu, substancja glazurująca - stearynian magnezu, substancja wiążąca -
poliwinylopirolidon, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, substancja słodząca - aspartam, substancja słodząca - sukraloza,
substancja słodząca - acesulfam K, substancja słodząca - sacharynian sodu.

Produkt Rutinacea max zawiera aspartam.
Suplement diety Rutinacea max to źródło fenyloalaniny.

Zawartość składników odżywczych w 1 tabletce Rutinacea Max:

Witamina C- 120 mg (150% RWS),
Cynk -2 mg (20% RWS),
Selen -16µg (29% RWS),
Rutozyd (rutyna) -50 mg*,
Bioflawonoidy -20mg*.

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki suplementu diety Rutinacea max wspomagają:

prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
ochronę komórek przed wolnymi rodnikami.

Dodatkowe właściwości składników suplementu diety Rutinacea Max

Witamina C:

wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych,
korzystnie wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia;

Selen i Cynk:

wpływa na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych i serca,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania stawów,
wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.

Rutozyd:

wspiera funkcjonowanie żył.
Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy:
wspiera funkcjonowanie układu oddechowego.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety Rutinacea Max jest uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
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Nie stosować Rutinacea max u chorych na fenyloketonurię.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko piersią, należy skonsultować przyjmowanie suplementu diety Rutinacea Max z lekarzem.

Stosowanie
Suplement diety Rutinacea Max należy stosować według wskazań ulotki dołączonej do opakowania lub zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 1 tabletka Rutinacea Max dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji Rutinacea Max do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety przeznaczony wyłącznie do stosowania dojelitowego.

Przechowywanie
Przechowywać preparat Rutinacea Max w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej - poniżej 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać produkt Rutinacea Max w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

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

Ważne informacje
Spożywanie Rutinacea Max 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

