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ZESTAW Orsalit Tabs, smak cytrynowy, 120 tabletki
musujące + Bidon GRATIS
 

Cena: 72,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 tabletki musujące

Postać tabletki musujące

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
ZESTAW Orsalit TABS, 120 tabletek musujących o smaku cytrynowym + Bidon GRATIS

Orsalit Tabs, smak cytrynowy, suplement diety w postaci tabletek musujących. Szybko gasi pragnienie i uzupełnia poziom elektrolitów w
organiźmie. Po przygotowaniu tworzy napój nawadniający i zawierający glukozę, sód, potas oraz wzbogacony o witaminę C.

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga zmniejszyć uczucie
zmęczenia i znużenia. Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji
układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich. Korzystne działanie występuje w przypadku
spożycia 200 mg witaminy C dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki witaminy C.

Produkt przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety młodzieży i osób dorosłych w przypadku utraty wody i elektrolitów spowodowanej upałami i wysiłkiem fizycznym, a u
osób dorosłych także po spożyciu alkoholu.

Zalecane spożycie

1 tabletkę musującą rozpuścić w 200 ml chłodnej wody.
Dzienna porcja wynosi 4 tabletki.

Skład
Regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; glukoza; substancja wypełniająca: sorbitole; diwęglan potasu; witamina C (kwas
L-askorbinowy); aromaty; substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikolpolietylenowy; substancje słodzące: cyklaminiany,
sacharyny; barwnik: ryboflawiny.

4 tabletki zawierają: sód 620 mg, potas 320 mg (16%)*, witamina C 320 mg (400%)*, glukoza 2000 mg.
*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia.
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Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci.
W suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25oC.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosować ostrożnie u osób z nadciśnieniem i niewydolnością nerek ze względu na zawartość sodu i potasu.
Ze względu na obecność glukozy zachować ostrożność u osób z cukrzycą.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest
ważny dla funkcjonowania organizmu.
Produkt może zawierać laktozę (z mleka).
Zawiera cukier i substancje słodzące.

 

Galeria
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