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Rutokal c plus x 20 tabl musujących
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i wodorowęglan sodu, substancja słodząca: sorbitol, węglan wapnia, witamina C, aromaty,
substancja słodząca: cyklaminian sodu, rutyna, siarczan cynku, substancja słodząca: sacharynian sodu, selenian (IV) sodu, barwnik:
ryboflawiny-5'-fosofran.

Zawartość w 1 tabletce:
Witamina C 100 mg (125% RWS)
Cynk 5 mg (50% RWS)
Selen 10 µg (18,2% RWS)
Wapń 100 mg (12,5% RWS)
Rutyna 25 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 84 g
Zawartość w opakowaniu: 20 tabletek musujących

Charakterystyka
Suplement diety Rutocal C plus to preparat którego składniki pomagają w podniesieniu odporności organizmu na infekcje oraz
wzmacniają organizm w czasie przeziębienia i grypy skracając czas choroby.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Profilaktycznie 1 kapsułka dziennie, a w stanach zwiększonego zapotrzebowania 2-3 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
NP Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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