
Tekst na opakowanie jednostkowe (kartonik, pojemnik) 

30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu 

 
Suplement diety 
 

RutiMax Ce 
Tabletka o przedłużonym uwalnianiu 
 

RutiMax Ce zawiera 500 mg witaminy C i 50 mg rutyny. 

 

50 mg Rutyny + 500 mg Wit.C 

 

Witamina C: 

- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, 

- pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, 

- zwiększa przyswajanie żelaza, 

- pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania naczyń krwionośnych.  

 

Specjalnie dobrane składniki wpływają na przedłużone uwalnianie się witaminy C i rutyny.  

Substancje czynne preparatu z RutiMax Ce uwalniają się w sposób stopniowy dzięki czemu 

złagodzone jest drażniące działanie witaminy C na błony śluzowe przewodu pokarmowego, a 

w szczególności żołądka.  

 

Składniki:  

kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, 

substancja spulchniająca – hydroksypropylometyloceluloza, rutyna (z pąków kwiatów 

Perełkowca japońskiego), otoczka tabletki (substancje glazurujące – 

hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca – 

talk, substancja wypełniająca – skrobia kukurydziana, stabilizator –triglicerydy 

średniołańcuchowe, barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawina), substancja przeciwzbrylająca – 

sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwutleniająca – 

butylohydroksytoluen, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu. 

 

Składniki Zawartość w 1 tabletce % RWS* 

Witamina C 500 mg 625 

Rutyna 50 mg - 

  *    % RWS – % referencyjnej wartości spożycia 

 

Liczba sztuk: 30 tabletek 

 

Zawartość netto: 29 g 

 

Nr partii: 

 

Najlepiej spożyć przed końcem: miesiąc, rok 

Data minimalnej trwałości podana na boku opakowania 

 

Sposób użycia:  
Zalecane dzienne spożycie to: osoby dorosłe i młodzież – 1 tabletka w ciągu dnia, przed lub 

po posiłku, popijając wodą, nie rozgryzać. 



Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

 

Warunki przechowywania:  

Suplement diety powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych, w temperaturze 

do 25 ̊ C, bez dostępu bezpośredniego działania promieni słonecznych, w sposób niedostępny 

dla małych dzieci. 

 

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. 

 

Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki tabletki oraz z kamicą nerkową, 

chorych na cukrzycę i choroby krwi. 

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą 

organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.  

 

Korzystne działanie suplementu diety występuje przy spożyciu dziennej porcji – 1 tabletka.  

 

Producent: 
BIOFARM® Sp. z o.o., ul.Wałbrzyska13, 60-198 Poznań, Polska 

 

Kod EAN:  

30 tabletek: 5907695210750 

 


