
Treść oznakowania opakowania zewnętrznego   28.07.2020 

1/2 

 

Rutinacea ® junior plus 

czarny bez  
cynk 

 
suplement diety w postaci płynu 

100 ml 

Dla dzieci powyżej 3 roku życia. 

 

Składniki produktu wspierają odporność organizmu. 

 

witamina C • rutozyd* • dzika róża • porzeczki • maliny • czarny bez 

*w produkcie zastosowano rutynę w postaci soli sodowej siarczanu rutyny, co gwarantuje właściwą rozpuszczal-

ność i wpływa na zwiększenie wchłanialności przez organizm. 

 

 

 W 25 ml W 45 ml  

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

Rutyna rozpuszczalna w wodzie  12,5 mg 22,5 mg 

Koncentrat z czarnej porzeczki 1548 mg 2786 mg 

Sok z malin 125 mg 225 mg 

Proszek z owoców dzikiej róży 25 mg 45 mg 

Cynk 5 mg (50%)** 9 mg (90%)** 

Wyciąg z owoców czarnego bzu 30 mg 54 mg 

**% Referencyjnej wartości spożycia  

 

Witamina C  i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie komórek 

przed wolnymi rodnikami. 

Wyciąg z owoców czarnego bzu  wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Wspomaga 

prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego oraz naturalne mechanizmy antyoksydacyjne organizmu. 

Wyciąg z dzikiej róży wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.  

 

Sposób użycia: dzieci powyżej 3 roku życia: 5 razy dziennie po 5 ml. Dorośli: 3 razy dziennie po 15 ml. 

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 

(zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 

 

Przed użyciem wstrząsnąć. 
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Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników płynu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed 

zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem. 

 

Przechowywanie: przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie 

zamrażać. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.  

Ewentualny osad nie stanowi wady produktu. 

 

Składniki:  cukier, woda,  koncentrat z czarnej porzeczki, sok malinowy, kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, 

substancja konserwująca: benzoesan sodu, ekstrakt z owoców czarnego bzu, proszek z owoców dzikiej róży, 

aromat, rutyna rozpuszczalna w wodzie (sól sodowa siarczanu rutyny), regulator kwasowości: kwas cytrynowy. 

 

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Producent:  

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., 

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. 

 


