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Zdrovit Litorsal, elektrolity, 24 tabletki musujące
 

Cena: 12,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zdrovit Litorsal, 24 tabletki musujące

Litorsal Zdrovit to suplement diety zawierający sód i potas wzbogacone glukozą i witaminą C. Preparat wykorzystuje mechanizm
wspólnego transportu cząsteczki glukozy i jonu sodu przez błonę komórkową nabłonka jelitowego, który jest podstawą teorii
nawadniania ustnego. Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Witamina
C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
i przyczynia się do zmęczenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zastosowanie: dla młodzieży i osób dorosłych. Uzupełnienie diety w witaminę C, potas, sód i glukozę.

Zalecane spożycie: rozpuścić 1 tabletkę musująca w 200ml wody. Zaleca się 3 tabletki dziennie.

Składniki: regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu; glukoza; dwuwodorofosforan potasu; substancja wypełniająca:
sorbitole; kwas L-askorbinowy (witamina C), aromaty: mięty pieprzowej (zawierający laktozę pochodzącą z mleka) i cytrynowy,
substancje słodzące: cyklaminy, aspartam i acesulfam K; barwnik: ryboflawina.

3 tabletki zawierają: witamina C 180mg (225%)*, potas 300mg (15%)*, sód 792mg, glukoza 1200mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia: stosować ostrożnie u osób z nadciśnieniem ze względu na obecność sodu w produkcie.

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 temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla dzieci.
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Chronić przed wilgocią.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Zawiera cukry i substancje słodzące.
Zawiera źródło fenyloalaniny.

Ilość netto: 103,2g.

Producent:
Natur Produkt Pharma Sp zo.o.,
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka.
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