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Zdrovit Litorsal, równowaga wodno-elektrolitowa, 24 tabletek
musujących
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NATUR PRODUKT

Opis produktu
 

Zdrovit Litorsal elektrolity - 24 tabletki musujące
Litorsal Zdrovit zawiera minerały niezbędne dla utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej, takie jak: sód i potas oraz glukozę
uzupełnione witaminą C.

Wskazania:

Odwodnienie spowodowane wymiotami, biegunkami, upałami.

Odwodnienie i utrata elektrolitów spowodowanych nadużyciem alkoholu.

Utrata wody i elektrolitów podczas treningu.

Właściwości:

Sód jest podstawowym elektrolitem, regulującym dystrybucję wody w organizmie.

Glukoza to podstawowe źródło energii dla pracy serca i mózgu.

Litorsal wykorzystuje odkrycie wspólnego transportu cząsteczki glukozy i jonu sodu przez błonę komórkową nabłonka
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jelitowego, który jest podstawą teorii nawadniania doustnego.

Litorsal Zdrovit szybko gasi pragnienie oraz uzupełnia straty płynów powstałe w wyniku pocenia się w upalne dni lub w trakcie
wysiłku fizycznego.

3 tabletki zawierają:

Witamina C - 180mg (225%)*

Potas - 300mg (15%)*

Sód - 792mg

Glukoza - 1200mg

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Zawiera cukry i substancje słodzące.

Sposób użycia:

Produkt stosować pod nadzorem lekarza, jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych.

Rozpuścić 1 tabletkę musującą w 200 ml wody. Zaleca się maksymalnie 3 tabletki dziennie.

Skład:

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:
cyklaminiany, aspartam i acesulfam K, barwnik: ryboflawiny.

Ważne:

Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia i nie może zastępować prawidłowej diety.

Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Stosować ostrożnie u osób z nadciśnieniem ze względu na obecność sodu w produkcie. Nie zaleca się stosowania u
diabetyków. Zawiera źródło fenyloalaniny.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent: NATUR PRODUKT PHARMA
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