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Rutokal C Plus 20 tabl rozp
 

Cena: 7,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 31

01-918 Warszawa

ILOŚĆ:  20 tabletek rozpuszczalnych

 

Suplement diety Rutokal C Plus w postaci tabletek musujących zawiera: rutynę, wapń, witaminę C, cynk i selen.

 

 

ZASTOSOWANIE:

Kompleks 5 składników dobrano specjalnie w celu nasilenia ich wzajemnego działania.

Witamina C, cynk i selen pomagają utrzymać odporność organizmu.

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletkę rozpuścić w 250 ml wody. Zaleca się maksymalnie 2 tabletki dziennie.

 

1 tabletka zawiera: 25 mg rutyny.

2 tabletki zawierają: 50 mg rutyny.

 

Warto?? od?ywcza 100 g 2 tabletki (2 x 4200 mg)

Warto?? energetyczna 818,8 kJ / 191,6 kcal 68,8 kJ / 16,1 kcal

T?uszcz 0 g 0 g

W?glowodany, w tym:

cukry

12,7 g

0 g

1,1 g

0 g

Bia?ko 0 g 0 g

Sól 17,6 g 1,48 g

Witamina C 4761,9 mg 200 mg (250 %*)

Cynk 238,1 mg 10 mg (100 %*)

Selen 476,2 mcg 20 mcg (36,4 %*)

Wap? 4761,9 mg 200 mg (25 %*)

* - % realizacji zalecanego dziennego spo?ycia

 

SKŁAD:

Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i wodorowęglan sodu, substancja słodząca: sorbitol, węglan wapnia, witamina C, aromaty,
substancja słodząca: cyklaminian sodu, rutyna, siarczan cynku, substancja słodząca: sacharynian sodu, selenian (IV) sodu, barwnik:
ryboflawiny 5'-fosforan sodowy

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.
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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.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

