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RUTINACEA COMPLETE 120 tabletek (90+30)
 

Cena: 9,85 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 120 tabl. (90 + 30tabl.)

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

RUTINACEA COMPLETE, 90 TABLETEK + 30 TABLETEK

**Opis produktu:**

Rutinacea Complete to preparat przeznaczony do suplement diety wspierający prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
szczególnie w okresie wzmożonych zachorowań na przeziębienie i grypę.

**Składniki:**

W skład Rutinacea Complete wchodzą: kwas L-askorbinowy, sorbitol (substancja wypełniająca), skrobia kukurydziana, rutozyd,
bioflawonoidy cytrusowe, glukonian cynku, aromat, stearynian magnezu (substancja glazurująca), selenian (IV) sodu, poliwinylopirolidon
(substancja wiążąca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), aspartam (substancja słodząca), sukraloza (substancja
słodząca), acesulfam K (substancja słodząca), sacharyna sodowa (substancja słodząca).

**Działanie:**

Rutinacea Complete pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.
Doskonale sprawdza się w przypadku stanów obniżonej odporności. Rutinacea Complete uzupełnia dietę w witaminę C, cynk i selen,
które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie komórek przed wolnymi rodnikami. Rutozyd, in.
rutyna wzmacnia i uszczelnia naczynia włosowate, a w połączeniu z witaminą C stanowi wsparcie dla organizmu w sezonie przeziębień i
grypy, ograniczając katar i poprawiając odporność. 

**Zalecane spożycie:**

Zalecane dzienne spożycie Rutinacea Complete: 1 tabletka 2 razy dziennie.

**Wielkość opakowania:**
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90 tabletek + 30 tabletek

**Przeciwwskazania:**

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.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Producent:**

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

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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