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Oryal MAX tabletki musujące o smaku malinowym, 15 tbl
 

Cena: 20,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Oryal Max w postaci tabletek musujących o smaku malinowym do rozpuszczania w wodzie dostarcza organizmowi elektrolity i zasila
mięśnie i mózg.

Oryal Max to suplement diety dostarczający elektrolity, takie jak sód, potas, magnez, wapń i chlorki w jeszcze większej ilości. Oryal Max
zasila mięśnie i mózg podczas dużego wysiłku, pomaga odzyskać koncentrację, energię i precyzję działania wtedy gdy organizm
potrzebuje maksymalnego wsparcia.

Oryal Max skutecznie nawodnia organizm i dostarcza elektrolitów w odpowiednich proporcjach.

Potas, magnez czy wapń wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni, w tym serca.
Sód z chlorkiem to najbardziej aktywny osmotycznie składnik płynu międzykomórkowego.
Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśni. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

Składniki:
kwas: kwas cytrynowy, diwęglan sodu, chlorek sodu, cytrynian sodu, chlorek potasu, węglan wapnia, węglan magnezu, aromat malinowy
(zawiera mleko i produkty pochodne), suszony koncentrat buraka czerwonego, inulina, substancja słodząca: sukraloza. Suplement diety
Oryal Max zawiera substancję słodzącą.

Składnik  1 tabletka 2 tabletki

Sód 830 mg 1660 mg
Chlorek 697 mg (87,1% RWS*) 1394 mg (174,2% RWS*)
Potas 173 mg (8,7% RWS*) 346 mg (17,4% RWS*)
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Wapń 103 mg (12,9% RWS*) 206 mg (25,8% RWS*)
Magnez 44 mg (11,7% RWS*) 88 mg (23,4% RWS*)

*% realizacji RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia

Sposób użycia:
1 tabletkę rozpuścić w 500 ml wody.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Zalecana dzienna porcja: 2 tabletki musujące

Ostrzeżenia i inne informacje:
Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność.

Produkt nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i
stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Opakowanie: 15 tabletek musujących

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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