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Orsalit tabs + Magnez z wit.B6 tabl.mus. 2
 

Cena: 24,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 tabl. (+10 tabl.)

Postać tabl.mus.

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ORSALIT®tabs to tabletki musujące, które po przygotowaniu tworzą napój nawadniający zawierający glukozę, sód i potas. Dzięki
wykorzystaniu mechanizmu wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy napój gasi pragnienie oraz uzupełnia poziom elektrolitów
w organizmie.

 

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

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

Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po
nich. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania  200 mg witaminy C dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki (80 mg)
witaminy C.

Wskazania:

ORSALIT®tabs to suplement diety dla młodzieży i osób dorosłych do stosowania w przypadku utraty wody i elektrolitów
spowodowanych upałami i wysiłkiem fizycznym np. podczas treningów.

U osób dorosłych do stosowania także w przypadku utraty wody i elektrolitów po spożyciu alkoholu.

Ostrzeżenia:
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produkt powinien być stosowany ostrożnie u osób z nadciśnieniem i niewydolnością nerek ze względu na zawartość sodu.

Składniki:

regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; glukoza; substancja wypełniająca: sorbitole; diwęglan potasu; witamina C (kwas
L-askorbinowy); aromaty, substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; substancje słodzące: cyklaminiany,
sacharyny; barwnik: ryboflawiny.

Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

ORSALIT®tabs zawiera cukier i substancje słodzące.

MAGNEZ oraz witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Magnez i witamina B6 pomagają w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych. Magnez pomaga także w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.

Wskazania:

MAGNEZ z wit. B6 to suplement diety dla młodzieży i osób dorosłych do stosowania jako uzupełnienie diety w magnez i witaminę B6 w
stanach zmęczenia psychicznego i fizycznego. Dla osób dorosłych w przypadku zwiększonego spożywania alkoholu i kawy.

Składniki:

regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; węglan magnezu; substancja wypełniająca: sorbitole; aromaty; substancje
przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; proszek buraczany; barwnik: karoteny; substancje słodzące: cyklaminiany,
sacharyny; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

MAGNEZ z wit. B6 zawiera substancje słodzące.

Masa netto: 136 g (34 tabletki po 4 g), w tym:

ORSALIT®tabs: 1 x 96 g (24 tabletki po 4 g)

MAGNEZ z wit. B6: 1 x 40 g (10 tabletek po 4 g)

ORSALIT®tabs i MAGNEZ z wit. B6

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytuty (zamienniki) zróżnicowanej diety.

Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

 Sposób przechowywania:

przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

