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Rutinoscorbin Tabletki powlekane 150 sztuk
 

Cena: 18,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,1g+0,025g

Opakowanie 150 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ascorbic acid, Rutosidum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Łatwiej zapobiegać chorobie, niż później ją leczyć, dlatego Twój organizm wymaga odpowiedniego wsparcia każdego dnia.
Rutinoscorbin to lek, który pomaga wspierać odporność* i może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i wtedy, gdy zaczynasz
chorować. Produkt jest lekiem o połączonym działaniu dwóch czynnych substancji: rutozydu i witaminy C, która jest potrzebna Twojemu
organizmowi do wsparcia systemu odpornościowego. Witamina C jest również niezbędna w wielu procesach metabolicznych, ułatwia
przyswajanie żelaza oraz uczestniczy w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny. Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne oraz chroni
witaminę C przed utlenianiem, dzięki czemu dłużej zachowuje swoje właściwości. Rutinoscorbin może być stosowany w stanach
zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, podczas przeziębień i zakażeń wirusowych – w tym grypy, a także jako wsparcie w
nadmiernej przepuszczalności naczyń. Dodatkowo Rutinoscorbin jest łatwe w dawkowaniu. To Twoja codzienna rutyna, aby wspierać
odporność organizmu i nie dać się chorobie! *w przypadku niedoboru witaminy C

Składniki
Jedna tabletka zawiera jako substancje czynne 25 mg rutozydu (Rutosidum) w postaci rutozydu trójwodnegoi 100 mg kwasu
askorbowego (Acidum ascorbicum), Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, magnez
stearynian, talk, alkohol poliwinylowy, Skład otoczki: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek
(E171), talk, żółcień chinolinowa (E104))

Dawkowanie
Podanie doustne. Lek stosować doustnie w stanach niedoboru witaminy C, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C
(przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa), pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek
na dobę. W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed
zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
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Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/1497
Lek na receptę: Nie

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
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