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Activlab ElectroVit, elektrolity i witaminy o smaku
pomarańczy, 20 tabletek musujących
 

Cena: 14,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabletek musujących

Producent REGIS

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 3 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Activlab ElectroVit, suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku pomarańczy przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci
powyżej 3 roku życia. Potas, wapń i magnez wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni. Magnez i witamina C przyczyniają się do
zniesienia uczucia zmęczenia i znużenia. Magnez, witamina C, wapń wspomagają utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

Zastosowanie
Uzupełnienie codziennej diety osób dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

Zalecane spożycie

Zalecane dzienne spożycie: 2-4 tabletki dziennie.
1 tabletkę należy rozpuścić w 200 ml wody.

Skład
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, diwęglan sodu, diwęglan potasu, kwas jabłkowy, substancje wypełniające: sorbitol, glukoza,
węglan wapnia, chlorek potasu, węglan magnezu, aromat pomarańczowy naturalny, kwas L-askorbinowy, nośnik substancji słodzących:
glikol polietylenowy, substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza, aromat, barwniki: koncentrat buraka czerwonego, karoteny,
ryboflawina.

2 tabletki zawierają: Sód 600 mg, Potas 300 mg (15%*), Chlorek 120 mg (15%*), Wapń 120 mg (15%*), Magnez 60 mg (16%*),
Witamina C 80 mg (100%*).
4 tabletki zawierają: Sód 1200 mg, Potas 600 mg (30%*), Chlorek 240 mg (30%*), Wapń 240 mg (30%*), Magnez 120 mg (32%*),
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Witamina C 160 mg (200%*).

*-% referencyjnej wartości spożycia
Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l.

Przechowywanie
W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w zamkniętym opakowaniu, niedostępnym dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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