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Rutokal C Plus, kompleks 5 składników wspomagających
odporność, 20 tabletek musujących
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NATUR PRODUKT

Opis produktu
 

Rutokal C Plus, 20 tabletek musujących.
 

Rutokal C Plus - suplement diety, wspierający odporność organizmu.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki

regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu, substancja słodząca: sorbitole, węglan wapnia, witamina C, aromaty,
substancja słodząca: cyklaminiany, rutyna, siarczan cynku, substancja słodząca: sacharyny, selenian (IV) sodu, barwnik: ryboflawiny.

Składniki: 1 tabletka, % RWS*, 2 tabletki, % RWS*

Witamina C, 100 mg, 125%, 200 mg, 250%

Cynk, 5 mg, 50%, 10 mg, 100%

Selen, 10 µg, 18,2%, 20 µg, 36,4%
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Wapń, 100 mg, 12,5%, 200 mg, 25%

Rutyna, 25 mg, -, 50 mg, -

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Zawiera substancje słodzące.

Masa netto: 84 g

Właściwości składników:

Rutokal C Plus to kompleks 5 składników: rutyny, wapnia, witaminy C, cynku i selenu. Składniki te, zostały tak dobrane, aby
wzmocnić ich wzajemne działanie.

Witamina C, cynk i selen wspierają układ odpornościowy organizmu.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli: 1 tabletka dziennie. Zaleca się maksymalnie 2 tabletki dziennie. Tabletkę rozpuścić w 250 ml wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Producent: NATUR PRODUKT PHARMA, Podstoczysko 30, Ostrów Mazowiecka
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