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Rutinacea Max D3, 60 tabletek
 

cena: 16,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka złożone

Opakowanie 60 tabletek

Postać tableki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Działanie

Selen, cynk oraz witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Ponadto witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Selen i cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Obecna w składzie witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Zalecana do spożycia dzienna porcja 1 tabletka dziennie

Skład

Składniki

1 tabletka

% RWS*

Witamina C - 120 mg - 150%

Rutozyd - 50 mg

Cynk - 2 mg - 20%

Selen - 16 µg - 29%
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Wyciąg z owoców pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium) - 33,33 mg

w tym: bioflawonoidy - 20 mg

Witamina D - 50 µg - (2000 j.m.) - 1000%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Składniki: Kwas L-askorbinowy, substancja słodząca: sorbitole, skrobia kukurydziana, rutozyd substancja słodząca: mannitol, wyciąg z
owoców pomarańczy gorzkiej, cholekalcyferol, glukonian cynku, aromat, selenian (IV) sodu, substancja glazurująca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: poliwinylopiroIidon, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje
słodzące: aspartam, sukraloza, acesulfam K, sacharyny.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt zawiera aspartam.
Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie stosować u chorych na fenyloketonurię.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Uwagi do stosowania

Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Sposób przechowywania 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM
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