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Litorsal Zdrovit Cytrus, 24 tabletki musujące
 

Cena: 13,39 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent NP PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Zawiera sód i potas wzbogacony glukozą i witaminą C. Litorsal Zdrovit szybko gasi pragnienie oraz uzupełnia straty płynów powstałe w
wyniku pocenia się w upalne dni lub w trakcie wysiłku fizycznego.
Sód jest podstawowym elektrolitem, regulującym dystrybucję wody w organizmie.
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Dostosowania w:

utracie elektrolitów spowodowanej nadużyciem alkoholu,
utracie wody i elektrolitów podczas treningów i upałów.

Sposób użycia:

Rozpuścić 1tabletkę musującą w200 ml wody. Zaleca się maksymalnie 3tabletki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia
wciągu dnia.

Wartość odżywcza w 3 tabletkach:

Witamina C 180 mg (225% RWS*)
  Potas 300 mg (15% RWS*)
  Sód 792 mg
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  Glukoza 1200 mg

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Składniki:

Regulator kwasowości: kwas cytrynowy, diwęglan sodu, glukoza, sole potasowe kwasu ortofosforowego, substancja wypełniająca:
sorbitole, kwas L-askorbinowy (witamina C), aromaty, barwnik: karoteny, substancja słodząca: sukraloza.

Informacje dodatkowe:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
  Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
  Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
  Nie należy go stosować po terminie ważności.
  Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:

Natur Produkt Zdrovit

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu , bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą.
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