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PHARMASIS ELEKTROLITY + WIT C BIEGUNKA WYSIŁEK 20
 

Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

EKSPRES APTECZNY

Opis produktu
 

PHARMASIS ELEKTROLITY + WITAMINA C O SMAKU POMARAŃCZOWYM - 20
TABLETEK MUSUJĄCYCH
RÓWNOWAGA WODNO-ELEKTROLITOWA

ELEKTROLITY + WITAMINA C Pharmasis to suplement diety w postaci tabletek musujących, który po rozpuszczeniu w wodzie stosuje
się jako napój nawadniający w celu uzupełnienia niedoborów wody i elektrolitów oraz zapewnienia podaży energii.

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz układu nerwowego. Przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni.

Polecany zwłaszcza podczas:

Nadmiernego pocenia się w upalne dni,

W trakcie intensywnego wysiłku fizycznego,

W sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na wodę i elektrolity, np. przy biegunce.
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Składniki produktu:

Pomagają uzupełnić niedobory wody i elektrolitów (potas, sód).

Dostarczają potrzebnej energii (glukoza).

Pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia.

Rola elektrolitów:

Elektrolity to wodne roztwory pierwiastków, które naturalnie występują w ciele człowieka, takich jak potas, sód, magnes, wapń i in..
Prawidłowe stężenie elektrolitów w organizmie jest konieczne dla zachowania prawidłowych funkcji całego ciała.

Utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej wpływa na kondycję najważniejszych narządów - w tym
serca.

Elektrolity biorą udział w przekaźnictwie nerwowym, dlatego są niezbędne dla zachowania prawidłowej kurczliwości wszystkich
mięśni ciała, w tym serca, utrzymania odpowiedniego ciśnienia krwi oraz dobrego samopoczucia.

Dawkowanie:

3 tabletki dziennie.

Tabletkę należy rozpuścić w 200 ml (3/4 szklanki) chłodnej wody.

Skład:

Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan sodu; substancja wiążąca: sorbitole; glukoza; sole potasowe kwasu ortofosforowego;
kwas L-askorbinowy (witamina C); aromat; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; substancje słodzące: cyklaminiany, aspartam,
acesulfam K; barwniki: żółcień pomarańczowa FCF, ryboflawiny.

Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:

Składniki charakteryzujące produkt, 1 tabletka, RWS*

Witamina C - 60 mg, 75%

Potas - 100 mg, 5%,

Sód - 264 mg

Glukoza - 0,4 g

*RWS - referencyjne wartości spożycia

Uwagi:

Zawiera cukier i substancje słodzące.

Zawiera źródło fenyloalaniny.

Nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ostrożnie stosować u osób z kamicą nerkową i cukrzycą.
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Nie zaleca siać u osób będących na diecie niskosodowej.

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Producent: Ekspres Apteczny Sp. z o.o., ul. Płowiecka 3, Warszawa.
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