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RUTINACEA JUNIOR syrop - 100ml
 

Cena: 7,31 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 100 ml

POSTAĆ PŁYN

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Wskazania
składniki produktu wspierają odporność organizmu,zawiera naturalne soki owocowe,witamina C, rutyna*, dzika róża, porzeczki,
maliny,*w produkcie zastosowano rutynę w postaci soli sodowej siarczanu rutyny, co gwarantuje właściwą rozpuszczalność i wpływa na
zwiększenie wchłanialności przez organizm

Składniki
cukier, woda, koncentrat z czarnej porzeczki, sok malinowy, kwas L-askorbinowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu, proszek z
owoców dzikiej róży, aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, rutyna rozpuszczalna w wodzie (sól sodowa siarczanu rutyny)

Wartości odżywcze w 25 ml w 45 ml
Witamina C 33,3 mg (42%)** 60 mg (75%)**
Rutyna rozpuszczalna w wodzie 12,5 mg 22,5 mg
Koncentrat z czarnej porzeczki 1032 mg 1858 mg
Sok z malin 125 mg 225 mg
Proszek z owoców dzikiej róży 25 mg 45 mg
**% Referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dzieci powyżej 3 roku życia: 5 razy dziennie po 5 ml. Dorośli: 3 razy dziennie po 15 ml. 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. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.nPo otwarciu produkt spożyć w ciągu 30 dni. Ewentualny osad nie stanowi
wady produktu.
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Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników płynu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100

Opis
Rutinacea junior Suplement diety w postaci płynu 100 ml
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