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Rutinacea Senior, 180 tabletek
 

cena: 14,57 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 180 sztuk

Postać tabletka

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

bez czarny, cynk, rutozyd, selen, witamina C

Wskazania odporność

Opis produktu
 

Wskazania:
Rutinacea Senior jest suplementem diety, który zawiera rutozyd, witaminę C, cynk, selen oraz wyciąg z czarnego bzu. Starannie
dopasowane składniki suplementu działają wspomagająco na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Produkt polecany
dla osób po 60. roku życia, dla których dbanie o dobrą odporność jest szczególnie ważne.

Właściwości:
Zawarta w Rutinacea Senior witamina C jest najprawdopodobniej najpopularniejszym składnikiem, który wspiera działanie układu
odpornościowy. Zwiększa bowiem aktywność białych krwinek oraz interferonu. W suplemencie zastosowano również selen, cynk,
rutozyd i ekstrakt z kwiatów czarnego bzu. Cynk i selen dodatkowo wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Wraz z ekstraktem z kwiatów czarnego bzu stanowią też wsparcie dla ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. Co więcej, wyciąg
z kwiatów czarnego bzu wspomaga proces pocenia się i pomaga utzrzymać właściwe działanie układu oddechowego.

Składniki:
kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca: sorbitole, skrobia kukurydziana, rutozyd, substancja wypełniająca: mannitol, wyciąg z
kwiatów bzu czarnego, glukonian cynku, aromat truskawkowy, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, selenian (IV) sodu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje słodzące:
aspartam, sukraloza, acesulfam K, sacharyny
1 tabletka zawiera:
Witamina C - 60 mg (75% RWS)
Rutozyd - 25 mg*
Cynk - 0,75 mg (7,5% RWS)
Selen - 4 µg (7,5% RWS)
Wyciąg z kwiatów bzu czarnego - 10 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Stosowanie:
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Zaleca się stosowanie 1 tabletki 2 razy dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Ważne iformacje:
Suplementu diety Rutinacea Senior nie należy stosować w przypadku: uczulenia na którykolwiek ze składników produktu i u chorych na
fenyloketonurię.
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C i w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.

Opakowanie:
180 tabletek
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.
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