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Rodzina Zdrowia Aqualit Senior x 20 tabl musujących
 

Cena: 8,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja wiążąca: sorbitole; diweglan potasu; diweglan sodu; chlorek potasu; kwas jabłkowy;
cytrynian magnezu; węglan magnezu; glukoza; skrobia kukurydziana; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; aromaty; kwas L-
askorbinowy (witamina C); cytrynian potasu; substancja słodząca: sukraloza; aromat cytrynowy naturalny; ekstrakt z pestek winogron
(Vitis vinifera L.); barwnik: ryboflawiny.

2 tabletki zawierają:
Witamina C – 48 mg*
Magnez – 80 mg*
Potas – 500 mg*
Sód – 200 mg*
Chlorek – 160 mg*
Glukoza – 200 mg*
Ekstrakt z pestek Winogron Vitis vinifera L. – 20 mg*

*brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Niska zawartość sodu i cukrów.
Przyczynia się do uzupełnienia płynów i minerałów.
Przyczynia się do nawodnienia organizmu.
Orzeźwiający cytrynowy smak.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Rozpuścić 1 tabletkę w 200 ml chłodnej wody, spożyć bezpośrednio po przyrządzeniu. Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1
tabletka 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze 0-25 °C w zamkniętym opakowaniu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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