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Zdrovit Litorsal x 24 tabl musujące + Magnez z witaminą b6 x
24 tabl musujące GRATIS!!!
 

Cena: 15,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl musujące

Postać Tabletki musujące

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu; glukoza; dwuwodorofosforan potasu; substancja słodząca: sorbitole; witamina
C; aromaty; substancje słodzące: cyklaminiany, aspartam i acesulfam K; barwnik: ryboflawiny
1 tabletka musująca:
Wartość energetyczna: 8,7kcal(36,6 kJ)
Węglowodany 0,44 g
Białko <0.01g
Tłuszcze 0 g
1 tabletka o masie 4300 mg zawiera:
Glukoza 400 mg*
Sód 264 mg*
Witamina C 60 mg (75%RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
103,2 g (zawartość opakowania 24 tabletki musujące)

Charakterystyka
Litorsal Zdrovit szybko gasi pragnienie i pomaga zachować równowagę wodno-elektrolitową organizmu, dzięki zawartości niezbędnych
minerałów i witamin (sód, glukoza, witamina C). Zalecany w celu uzupełnienia strat płynów powstałych w wyniku pocenia się w upalne
dni lub w czasie wysiłku fizycznego.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Tabletkę musującą rozpuścić w 200 ml wody. Pić do ugaszenia pragnienia, niezależnie od posiłku. Zaleca się maksymalnie 3 tabletki
dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

Ważne informacje
Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie zaleca się stosowania chorych na cukrzycę.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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