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Rutin 90 cps NATURAL FACTORS

Rutin este un flavonoid din clasa flavonoli
glicosidici, alcatuit din flavonolul Quercetin si
Rutinoza (o dizaharida).  Rutinul pur este extras din
mugurii de floare de Sophora japonica.

Actiune

Rutin are actiune larga: antioxidanta, anti-inflamatoare, anticarcinogenica (ajuta la neutralizarea
si eliminarea agentilor carcinogeni), anti-trombotic, citoprotector si vasoprotector.

Rutin chelateaza (leaga) si este foarte bun pentru eliminarea excesului de fier in special in cazurile
de intoxicare cu azbest. Prin intarirea capilarelor, Rutin poate sa previna accidentele vasculare
cerebrale. Unele studii indica eficienta Rutinului in tratarea edemei venoase, in special, la picioare
prevenind astfel evolutia in boli cronice venoase. Prin actiunea citoprotectiva Rutin este indicat
persoanelor cu diferite grade de intoxicare cu agenti chimici toxici (din alimentatie, din mediu
ambiant sau de la locul de munca).

Recomandari

Tratamentul curativ sau profilactic al starilor hemoragipare prin fragilitate capilara
(hemoptizii, hemoragii digestive, unele hemoragii retiniene, ateroscleroza, hipertensiune
arteriala, pericol de accident vascular cerebral) pentru a preveni eventualele accidente
vasculare, în unele boli infectioase însotite de permeabilitate crescuta si în pregatirea
preoperatorie (eventual asociat cu vitamina C si K).
In proceduri de dezintoxicare de agenti carcinogeni.
In endema venoasa.
Previne oxidarea Vitaminei C.

Ce contine Rutin
Ingrediente / capsulă vegetală

Ingrediente Cant. *%VNR
Rutin (din 289,19 mg extract hidro-etanolic din muguri florali de Salcâm-
japonez/Sophora japonica cu 86,45% rutin) 250 mg *

Vitamina C / acid ascorbic 100 mg 125%

http://www.remediu.ro


Agent de încărcare: făină integrală de orez
Capsula: gelatina
Agenţi antiaglomeranţi: dioxid de siliciu, stearat de magneziu

*doza zilnică nu a fost stabilită

**Valoare Nutritională de Referință cf. Regulament 1169/2011

FĂRĂ conservanţi, coloranţi sau îndulcitori artificiali, zahăr, lactoză, ouă, levuri, sare, grâu, soia,
gluten, alune, organisme modificate genetic.

Cum administrez Rutin
Mod de utilizare recomandat pentru adulți: luaţi o (1) capsulă pe zi sau conform recomandării
profesionistului de sănătate.

Atentionari

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic!
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viață sănătos.
A nu se administra persoanelor cu alergie la oricare dintre ingrediente, dacă sunteţi
însărcinată sau dacă alăptaţi.
Cereţi sfatul specialistului de sănătate înainte de a folosi acest produs – dacă aveţi un
tratament medicamentos.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
A nu se folosi dacă sigiliul de siguranţă este deteriorat sau lipseşte.
A se păstra ferit de lumină directă, căldură și umiditate în ambalajul originar.


