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Elektrolity Senior tabletki musujące o smaku malinowo-
cytrynowym APTEO, 20 tbl
 

Cena: 11,76 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl. (tub.)

Postać tabl.mus.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki wpływają korzystnie m.in. na: zachowanie równowagi elektrolitowej (magnez) zalecany do
uzupełnienia elektrolitów u osób starszych, np. podczas upałów.

Jest to źródło potasu, magnezu, sodu, chlorku, witamin B6 i B12 i standaryzowanego wyciągu z ruszczyka. Ruszczyk kolczasty wspiera
prawidłowe krążenie żylne nóg i przynosi ulgę oraz uczucie lekkości w nogach.

Składniki:
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja wiążąca: sorbitole; diwęglan sodu (sód); diwęglan potasu (potas); regulator
kwasowości: kwas jabłkowy; sole magnezowe kwasu cytrynowego - cytrynian magnezu (magnez); chlorek potasu (chlorek, potas);
koncentrat buraka czerwonego; cytrynian potasu (potas); substancja wiążąca: glikol polietylenowy; naturalny aromat; koncentrat czarnej
marchwi; wyciąg z kłącza ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.), standaryzowany na 5% ruskogenin, DER 12:1; koncentrat soku z
cytryny; koncentrat soku z maliny; substancja słodząca: sukraloza; naturalny aromat; cyjanokobalamina (wit. B12); chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6); barwnik: ryboflawiny.

Składnik  2 tabletki % RWS*

Wyciąg z ruszczyka 40 mg **
    w tym ruskogeniny 2mg **
Potas 500 mg 25
Sód 200 mg **
Chlorek 160 mg 20
Magnez 80 mg 21,3
Witamina B6 1,4 mg 100
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Witamina B12 2,5 μg 100
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

**brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane spożycie i sposób przygotowania:
2 tabletki dziennie, 1 tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody, zamieszać. 

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci, młodzieży oraz kobiet w okresie ciąży i
karmienia piersią.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie: 20 tabletek musujących, masa netto 76 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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