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Oryal After Party 18 tabletek musujących
 

Cena: 12,50 pln

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Opis produktu
 

ORYAL After Party, smak pomarańczowy, 18 tabletek musujących

Oryal After Party to suplement diety w formie tabletek musujących o smaku pomarańczowym, będące źródłem składników mineralnych:
potasu, magnezu, sodu, chlorku oraz dodatkowo ryboflawiny i choliny. Składniki produktu:

  pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego (potas, magnez, ryboflawina),
  wspierają właściwe działanie mięśni (potas, magnez, wapń),
  przyczyniają się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi (potas),
  wspomagają utrzymanie równowagi elektrolitowej (magnez),
  przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (magnez, ryboflawina),
  stanowią wsparcie dla utrzymania prawidłowego przekaźnictwa nerwowego (wapń),
  wspiera utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych (magnez),
  wspomagają właściwy metabolizm energetyczny (wapń, ryboflawina).

Skład produktu został opracowany z myślą o wsparciu prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, mózgu i mięśni, w
szczególności po spożyciu alkoholu.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie

  Dorośli: 3 tabletki w ciągu dnia. Tabletkę rozpuścić w 200ml wody i wypić.

Składniki
Kwas (kwas cytrynowy), glukoza, węglan potasu, diwęglan sodu, chlorek sodu, węglan magnezu, węglan wapnia, aromat pomarańczowy,
dwuwinian choliny, suszony koncentrat buraka czerwonego, substancja słodząca (sól sodowa sacharyny), ryboflawiny 5’-fosforan
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sodowy.

1 tabletka musująca zawiera:

  potas 300mg (15%)*, magnez 75mg (20%)*, wapń 50mg (6%)*, sód 263mg, chlorek 195mg (24%)*, cholina 30mg, ryboflawina 0,64mg
(46%)*

3 tabletki musujące zawierają:

  potas 900mg (45%)*, magnez 225mg (60%)*, wapń 150mg (18%)*, sód 789mg, chlorek 585mg (72%)*, cholina 90mg, ryboflawina
1,92mg (138%)*

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Ważne wskazówki

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość netto
18 tabletek musujących

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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