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Oryal After Party x 18 tabl musujących (elektrolity)
 

Cena: 13,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 18 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kwas: kwas cytrynowy; glukoza: węglan potasu;diwęglan sodu,; chlorek sodu; węglan magnezu; węglan wapnia, aromat pomarańczowy,
dwuwinian choliny; suszony koncentrat buraka czerwonego; substancja słodząca: sacharynian sodu; ryboflawiny 5-fosforan sodowy.
Składnik Zawartość w 1 tabletce musującej

Potas 300 mg (15 % RWS*) 900 mg (45 % RWS*)
Magnez 75 mg (20 % RWS*) 225 mg (60 % RWS*)
Wapń 50 mg (6 % RWS*) 150 mg (18 % RWS*)
Sód 263 mg 789 mg
Chlorek 195 mg (24 % RWS*) 585 mg (72 % RWS*)
Cholina 30 mg 90 mg

*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 18 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Oryal zasila mięśnie i mózg, po spożyciu alkoholu.
Oryal After Party dostarcza elektrolity i cholinę.

Potas, magnez i wapń wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni, w tym serca.
Sód wraz z chlorkiem to najbardziej aktywny osmotycznie składnik płynu międzykomórkowego.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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Cholina wspomaga pracę wątroby.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Tabletkę rozpuścić w 200 ml wody. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Zalecana dzienna porcja: 3 tabletki.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

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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