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RUTINACEA JUNIOR Syrop 100 ml
 

Cena: 8,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający składniki wspierające odporność organizmu.

Zawiera naturalne soki owocowe

ZASTOSOWANIE:

Składniki produktu wspierają odporność organizmu.

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.

Wyciąg z dzikiej róży wspiera układ immunologiczny i przyczynia się do zwiększenia odporności.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dzieci powyżej 3 roku życia: 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml).

Dorośli: 3 razy dziennie po 1 łyżce (75 ml).

Przed użyciem wstrząsnąć.

Po otwarciu produkt spożyć w ciągu 30 dni.

Ewentualny osad nie stanowi wady produktu.
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Sk?adniki w 5 ?y?eczkach w 3 ?y?kach

Witamina C 33,3 mg (42 %*) 60 mg (75 %*)

Rutozyd 12,5 mg 22,5 mg

Koncentrat z czarnej
porzeczki

1032 mg 1858 mg

Sok z malin 125 mg 225 mg

Wyci?g z owoców dzikiej
ró?y

25 mg 45 mg

* % zalecanego dziennego spo?ycia

SKŁAD:

woda, cukier, koncentrat z czarnej porzeczki, sok malinowy, kwas L-askorbinowy, benzoesan sodu (substancja konserwująca), wyciąg z
dzikiej róży, aromat, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), rutyna, guma ksantanowa (substancja zagęszczająca).

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

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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