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Zdrovit Litorsal, 24 tabletki musujące o smaku cytrynowo-
miętowym odwodnienie senior elektrolity
 

cena: 14,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 24 tabletek

Postać tabletki musujące

Producent Zdrovit

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Minerały

Opis produktu
 

Wskazania

Zdrovit Litorsal przeznaczony jest dla młodzieży i osób dorosłych w upalne dni lub w czasie wysiłku fizycznego.

Działanie

Sód jest podstawowym elektrolitem regulującym dystrybucję wody w organizmie, glukoza to podstawowe źródło energii dla pracy serca
i mózgu.

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

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Tabletkę musującą rozpuść w 200 ml wody. Pić do ugaszenia pragnienia, niezależnie od posiłku. Zaleca się maksymalnie 3 tabletki
dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład

Wartość odżywcza:
100 g produktu: 204 kcal (852 kJ)
1 tabletka musująca: 9 kcal (37 kJ)
Wartość odżywcza, 100 g produktu, 1 tabletka musująca
Węglowodany, 10 g, 0,44 g
Białko, 0,2 g, <0,01 g
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 Tłuszcz, 0 g, 0 g
, 100 g preparatu zawiera:, 1 tabletka o masie 4300 mg zawiera:
Glukoza, 9,3 g, 400 mg
Sód, 6,1 g, 264 mg
Witamina C, 1,4 g, 60 mg (75%)*

*- % referencyjnej wartości spożycia

Składniki: 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.

Zawartość24 tabletki musujące o smaku cytrynowo-miętowym

Uwagi do stosowania

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Preparat nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Nie
zaleca się stosowania przez chorych na cukrzycę. Zawiera źródło fenyloalaniny.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NP PHARMA
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