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Hydrosal x 24 tabl musujących
 

Cena: 13,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl musujące

Postać Tabletki musujące

Producent NORIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
diwęglan sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, mleczan wapnia, glukoza, substancja wiążąca: sorbitole, sole magnezowe kwasu
cytrynowego, sole potasowe kwasu ortofosforowego, chlorek potasu, kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator kwasowości: kwas
jabłkowy, naturalny aromat pomarańczowy, substancja wiążąca: glikol polietylenowy, koncentrat buraka czerwonego, substancja
słodząca: sukraloza, barwnik: ryboflawiny.

1 tabletka zawiera:
Sód 300 mg*
Potas 150 mg (7,5%RWS)
Magnez 30 mg (8,0%RWS)
Chlorek 60 mg (7,5%RWS)
Wapń 60 mg (7,5%RWS)
Witamina C 60 mg (75%RWS)
Glukoza 400 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 24 tabletek musujące (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

HYDROSAL - suplement diety o przyjemnym, pomarańczowym smaku, zalecany do uzupełniania niedoboru wody, minerałów i
elektrolitów po wysiłku fizycznym, nadmiernym poceniu, przebytej biegunce lub wymiotach.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka 3 razy dziennie rozpuszczona w 1 szklance (200 ml) chłodnej wody. Spożyć bezpośrednio po przyrządzeniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
NORIS Pharma AG
Gutenbergstrasse 1
CH-8002 Zürich, Switzerland
Informacja naukowa w Polsce
NORIS Polska sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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