INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE
Supliment alimentar
VASORUTIN
comprimate
DENUMIRE COMERCIALĂ
VASORUTIN
COMPOZIȚIE
Un comprimat conține: acid ascorbic 50 mg, rutozidă (rutină) 50 mg;
excipienți: zahăr, amidon de cartofi, polivinilpirolidonă (stabilizator),
stearat de magneziu (agent antiaglomerant).

ADNOTARE LA SUPLIMENTUL ALIMENTAR
VASORUTIN este un supliment alimentar conceput pentru înlăturarea deficienței acidului ascorbic (vitamina C) și rutozidei în organism.
Remediu combinat, acțiunea căruia este determinată de efectele componentelor sale. Majoritatea efectelor rutozidei, care este un bioflavonoid, denumit și vitamina P, sunt mediate de către acidul ascorbic.
Rutozida în asociere cu acidul ascorbic reduce permeabilitatea și fragilitatea capilarelor, fortifică peretele celular, posedă efect antiinflamator, are proprietăți antioxidante, participă la procesele de oxido-reducere și contribuie la depozitarea acidului ascorbic în țesuturi.

DESCRIEREA SUPLIMENTULUI ALIMENTAR
Comprimate rotunde, biconvexe, de culoare galben-verzuie, cu incluziuni neînsemnate.

RECOMANDARI PENTRU UTILIZARE
Hipovitaminoza C și P
Permeabilitatea crescută a capilarelor.
Fortificarea sistemului imunitar.

PREZENTARE AMBALAJ
Blister a câte 10 comprimate. Câte 3 sau 10 blistere în cutie pliantă
de carton.

MOD DE ADMINISTRARE
Se administrează intern, după mese. Comprimatele se vor înghiți întregi, cu o cantitate suficientă de apă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE
A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturi sub 25 0С.
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

Adulți
Câte 1 comprimat de 2 ori pe zi.

TERMEN DE VALABILITATE
3 ani.
A nu se administra după data de expirare indicată pe ambalaj.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC ”Balkan Pharmaceuticals” SRL,
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova
Tеl: (+373) 22 53 61 60

Copii peste 3 ani
Câte ½-1 comprimat pe zi.
Înainte de administrare consultați medicul.
REACȚII ADVERSE
Reacții alergice la componentele produsului, cefalee, la administrarea îndelungată a dozelor mari - probleme la nivelul sistemului digestiv (pirozis, greață, vărsături, diaree), la nivelul rinichilor (pietre la
rinichi), tulburări de somn, hiperexcitabilitate.
CONTRAINDICAȚII
Copii sub 3 ani. Trimestrul I de sarcină. Hipersensibilitate la componentele produsului, hipercoagulare sanguină, predispunere la tromboze, tromboflebite, diabet zaharat, urolitiază cu formarea de calculi
urați, maladii renale severe.
ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE
Administrarea produsului concomitent cu consumul de băuturi
alcaline, fructe proaspete sau sucuri de legume reduce absorbția
vitaminei C. Conține zahăr. Persoanele cu afecțiuni ereditare de intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză
sau insuficiență a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest
produs. În timpul sarcinii și în perioada de alăptare produsul se administrează doar după consultarea medicului.

Vă dorim să fiți sănătoși!
Acest produs nu este medicament.
Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului, înscris pe ambalaj.

