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Zdrovit Litorsal tabletki musujące, 24 tbl
 

Cena: 18,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Diet. środ. specjal. przezn. med.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zdrovit Litorsal to suplement diety zawierający sód i potas wzbogacony glukozą i witaminą C, który szybko gasi pragnienie oraz
uzupełnia straty płynów powstałe w wyniku pocenia się w upalne dni lub w trakcie wysiłku fizycznego.

Produkt jest odpowiedni do stosowania w przypadku utraty wody i elektrolitów podczas treningów i upałów oraz utraty elektrolitów
spowodowanej nadużyciem alkoholu.

Sód jest podstawowym elektrolitem, regulującym dystrybucję wody w organizmie.

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

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.

Wartość odżywcza w 3 tabletkach:

Składnik 3 tabletki
Witamina C 180 mg (225% RWS*)
Potas 300 mg (15% RWS*)
Sód 792 mg
Glukoza 1200 mg
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*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Sposób użycia:
Rozpuścić 1 tabletkę musującą w 200 ml wody.

Zalecane dzienne spożycie: maksymalnie 3 tabletki dziennie.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Opakowanie: 24 tabletki musujące o smaku cytrynowo-miętowym
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