
 
Apteka Zabobrze - Majowa

Ul. 1 Maja 6/1, Jelenia Góra
+ 48 885 910 900

 

 

RUTINACEA JUNIOR PLUS x 20tabl.
 

Cena: 15,44 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 20 tabl.

POSTAĆ PASTYLKI DO SSANIA

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: Aflofarm

ILOŚĆ: 20 tabl. do ssania

Rutinacea Junior Plus, tabletki do ssania

ZASTOSOWANIE:
Tabletki do ssania dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych, o owocowym smaku. Suplement diety zawiera witaminę C i cynk, które
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.

Nowa wersja produktu została wzbogacona o wyciąg z kwiatów czarnego bzu, który wspomaga funkcjonowanie układu
odpornościowego i oddechowego.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
2 tabletki Witamina C 120 mg (150%)* Rutozyd 50 mg Cynk 5 mg (50%)* Wyciąg z kwiatów bzu czarnego 30 mg
* % Referencyjnej wartości spożycia

SKŁAD:
glukoza, kwas L-askorbinowy, rutozyd, oligosacharydy, aromat, glukonian cynku, wyciąg z kwiatów bzu czarnego, substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K oraz sacharyny.
Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.
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Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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