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ELEKTROLITY 20 tabletek musujących o smaku owoców
tropikalnych VITTER BLUE
 

Cena: 4,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościELEKTROLITY 20 tabletek musujących o smaku owoców tropikalnych VITTER BLUEVitter Blue Elektrolity o smaku
owoców tropikalnych to suplement diety, którego składniki uzupełniają dietę w sód, potas i witaminę C, szczególnie przy zwiększonej
aktywności fizycznej. Suplement diety polecany jest do stosowania w okresie zwiększonego uczucia pragnienia lub narażenia na
zwiększoną utratę płynów spowodowaną w szczególności intensywną aktywnością fizyczną oraz podczas upałów.Właściwości:Vitter
Blue Elektrolity o smaku owoców tropikalnych mają wygodną postać tabletek do rozpuszczenia w wodzie. Niedobory elektrolitów mogą
działać osłabiająco na nasz organizm. To właśnie one wspierają pracę serca, układu nerwowego, utrzymują napięcie w błonach
komórkowych oraz przenoszą impulsy elektryczne do innych komórek. Infekcje, intensywny trening, biegunki, wymioty i upały mogą
zaburzać równowagę elektrolitów w naszym organizmie. Niedobór elektrolitów może objawiać się osłabieniem, drżeniem mięśni,
zawrotami głowy, a nawet zaburzeniami pracy serca. Zawiera sukralozę.Zalecane spożycieRozpuść tabletkę w szklance (200 ml)
chłodnej wody. Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli 1 tabletka 3 razy dziennie. Produkt do spożycia bezpośrednio
po przyrządzeniu.WażneNie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.Spożycie w nadmiernych
ilościach może mieć efekt przeczyszczający.SkładnikiRegulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan sodu; glukoza; substancja
wypełniająca: sorbitol; diwęglan potasu; kwas L – askorbinowy (witamina C); substancja wiążąca: glikol polietylenowy; naturalny aromat
mango; naturalny aromat ananasowy z innymi naturalnymi aromatami; naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi
aromatami; substancja słodząca: sukraloza; koncentrat suszony z buraka czerwonego; barwnik: ryboflawina.SKŁADNIKI / 3 TABLETKI
porcja dzienna / % RWS*Glukoza / 1200 mg / –Sód / 792 mg / –Potas / 300 mg / 15%Witamina C / 180 / 225%*Referencyjna Wartość
SpożyciaProducentDiagnosisul. Gen. W. Andersa 38A,15-113 Białystok
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