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Activlab ElectroVit Tabletki musujące elektrolity i witaminy o
smaku pomarańczy 20 tabletek
 

Cena: 15,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent REGIS

Opis produktu
 

Wskazania
Nagroda Profesorów Farmacji,smak soczystej pomarańczy,komplet elektrolitów z witaminą C,3 x kontrolowane w laboratoriach

Składniki
Regulator kwasowosci: kwas cytrynowy; diweglan sodu; substancja wiążąca: sorbitole; regulator kwasowosci: kwas jabłkowy; diwęglan
potasu; węglan wapnia, chlorek potasu; weglan magnezu; aromat; glukoza; barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy; kwas L-
askorbinowy (witamina C); substancja wiazaca: glikol polietylenowy; substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza.

2 tabletki zawierają:

glukoza 1000 mg, sód 600 mg, potas 300 mg (15%*), chlorek 120 mg (15%*), wapń 120 mg (15%*), magnez 60 mg (16%*),
witamina C 80 mg (100%*)

Wartości odżywcze 2 tabletki 4 tabletki
Sód 600 mg 1200 mg
Potas 300 mg (15%*) 600 mg (30%*)
Chlorek 120 mg (15%*) 240 mg (30%*)
Wapń 120 mg (15%*) 240 mg (30%*)
Magnez 60 mg (16%*) 120 mg (32%*)
Witamina C 80 mg (100%*) 160 mg (200%*)
*-% referencyjnej wartości spożycia
Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l.

Stosowanie
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Zalecane dzienne spożycie: 2-4 tabletki dziennie. 1 tabletkę należy rozpuścić w 200 ml wody.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zróżnicowany i zrównoważony sposób odżywiania się jest niezbędny dla zachowania zdrowia. Produkt jest
przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

Przechowywanie
Sposób przechowywania: W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w zamkniętym opakowaniu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Regis Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
20 x 4

Opis
ElectroVit tabletki musujące to produkt łączący w składzie minerały, witaminę C i glukozę. Suplement diety ElectroVit może stanowić
codzienne uzupełnienie diety dzieci powyżej 3 roku życia oraz dorosłych w składniki aktywne ważne dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu, które:

pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (potas, magnez, wapń),
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego (magnez, wapń, witamina C),
przyczyniają się do zniesienia uczucia zmęczenia i znużenia (magnez, witamina C).
Ponadto zawarty w preparacie magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego
przekaźnictwa nerwowego, a witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zawarty w preparacie
magnez jest w wysokoprzyswajalnej formie cytrynianu magnezu.

Musujące tabletki umieszczone są w wygodnym plastikowym opakowaniu, które możesz mieć zawsze pod ręką, zarówno w domu, jak i
w podróży. Aby przygotować napój o smaku soczystej pomarańczy wystarczy rozpuścić jedną tabletkę ElectroVit w 200 ml wody.
Dzienna zalecana dawka suplementu diety to 2-4 tabletki musujące.
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