
Ruskolina, suplement diety, 30 kapsułek
Zestaw składników wspomagających krążenie żylne, czynności 
naczyń krwionośnych oraz sprawność kończyn dolnych.

Zastosowanie
Suplement diety Ruskolina to zestaw wybranych składników prze-
znaczony dla osób dorosłych do uzupełnienia codziennej diety 
w  niezbędne substancje o  szczególnym znaczeniu dla prawidło-
wego działania naczyń krwionośnych oraz sprawności kończyn 
dolnych.
Produkt Ruskolina zaleca się wspomagająco u osób odczuwają-
cych uczucie napięcia żył, ciężkość i zmęczenie nóg ze skłonno-
ścią do obrzęków, kurczy łydek, świądu, prowadzącym siedzący 
lub stojący tryb życia, nie wykazującym aktywności fizycznej, 
z nadwagą, o cerze naczynkowej, u których należy zapewnić pra-
widłowe funkcjonowania naczyń krwionośnych. 

Zawartość podstawowych składników w zalecanej do spożycia 
dziennej porcji produktu (1 kapsułka)

Podstawowe składniki Dzienna porcja (1 kapsułka)
Ekstrakt z korzenia ruszczyka  
kolczastego (Ruscus  
aculeatus L.), w tym

150 mg

• Ruskogenina 7,5 mg
Metylochalkon hesperydyny 150 mg
Witamina C  
(kwas L-askorbinowy)

100 mg (125% RWS*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.)
Wspomaga krążenie żylne, wspomaga funkcjonowanie naczyń 
krwionośnych w nogach.
Pomaga zmniejszyć obrzęk.
Rewitalizuje, odświeża, przynosi ulgę i uczucie lekkości nóg.

Metylochalkon hesperydyny
Metylochalkon hesperydyny jest metylową pochodną flawonoidu 
hesperydyny, który występuje w owocach cytrusowych, takich jak 
pomarańcze i grejpfruty. Wykazano, że metylochalkon hesperydy-
ny poprawia stan naczyń włosowatych, zmniejszając ich przepusz-
czalność, działając synergistycznie z witaminą C. 

Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Witamina C pomaga w  prawidłowej produkcji kolagenu w  celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.

Składniki
Ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) 
standaryzowany na 5% zawartość ruskogeniny; metylochalkon 
hesperydyny; witamina C (kwas L-askorbinowy); żelatyna; sub-
stancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancja prze-
ciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek 
krzemu; dwutlenek tytanu; barwnik: indygotyna. 

Ostrzeżenia
W razie długotrwałego stosowania należy skonsultować się z leka-
rzem lub dietetykiem. 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na który-
kolwiek ze składników produktu. Suplement diety Ruskolina prze-
znaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.
Nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.
Osoby z niskim ciśnieniem tętniczym krwi oraz ze skłonnością do 
krwawień powinny zachować ostrożność.
Należy przerwać stosowanie suplementu diety na dwa tygodnie 
przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.
Jeśli w czasie stosowania preparatu wystąpią jakiekolwiek działa-
nia niepożądane, należy przerwać jego stosowanie i  niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem.
Zrównoważony sposób żywienia i  zdrowy tryb życia są ważne 
dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Suplement diety nie 
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety.

Zalecane spożycie
Doustnie 1 kapsułka dziennie podczas posiłku, popijając wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w tem- 
peraturze 15-25˚C w suchym i ciemnym miejscu.
Zawartość opakowania: 30 kapsułek (13,8 g).

Dystrybutor:
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa
tel.: (22) 311 20 00, e-mail: office@aurovitas.pl


