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Zdrovit Litorsal x 24 tabl musujące
 

Cena: 15,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl musujące

Postać Tabletki musujące

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Litorsal w postaci tabletek musujących o smaku cytrynowo-
miętowym. Pomaga zadbać o zapewnienie odpowiedniej równowagi wodno-elektrolitowej organizmu, która jest niezbędna, by organizm
dobrze funkcjonował. Zdrovit przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży. Szybko gasi pragnienie i uzupełnia niedobory witamin
oraz minerałów. Jego skład zawiera m.in. sód i potas, glukozę i witaminę C.

Na co jest Litorsal? Wskazaniem do stosowania tego dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego jest
uzupełnianie ilości płynów i poziomu elektrolitów w organizmie. Produkt sprawdzi się szczególnie w przypadku intensywnego pocenia
się w czasie upałów lub intensywnego wysiłku fizycznego. Może być również pomocny w przypadku utraty elektrolitów będącej efektem
nadużywania alkoholu. Dodatkowo w skład produktu wchodzi kwas cytrynowy i węglany sodu, a oprócz tego glukoza,
dwuwodorofosforan potasu, sorbitole, witamina C, cyklaminiany, aspartam i acesulfam K oraz ryboflawiny.

Utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej ma kluczowe znaczenie, chociażby dla pracy układu nerwowego i serca. Podczas
wzmożonego pocenia się jony sodu i potasu są tracone, a to może skutkować zaburzeniami gospodarki elektrolitowej, które objawiają
się m.in. zmęczeniem i bólami głowy, oraz drżeniami mięśniowymi, osłabieniem i uczuciem splątania. Stosowanie Litorsalu w stanach
zwiększonej potliwości pomaga przeciwdziałać pojawianiu się zaburzeń gospodarki elektrolitowej i powiązanych z nimi objawów, a
dodatkowo redukuje ryzyko groźnych powikłań tego stanu.

W skład produktu wchodzi również sód będący podstawowym elektrolitem mającym znaczenie podczas regulacji poziomu wody w
organizmie oraz potas, który jest ważny dla prawidłowego ciśnienia osmotycznego organizmu, a oprócz tego dla prawidłowej pracy
mięśni. Formułę uzupełnia glukoza, której odpowiednie stężenie jest kluczowe dla właściwej pracy mózgu i serca. W dietetycznym
środku spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego Litorsal można znaleźć również witaminę C, a ta ważna jest dla
metabolizmu energetycznego organizmu i dodatkowo pomaga chronić organizm przed działaniem wolnych rodników i skutkami stresu
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oksydacyjnego, redukując zmęczenie.

W opakowaniu znajdują się 24 tabletki musujące Litorsal. Ich masa netto wynosi 103,2 g. Tabletka ma wartość energetyczną 9 kcal (37
kJ), a w jej skład wchodzi 0,44 g węglowodanów, <0,01 g białka, 0 g tłuszczu, 100 mg potasu, 400 mg glukozy, 264 mg sodu oraz 60 mg
witaminy C (75% RWS). Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Można przyjmować go niezależnie od posiłku, by
ugasić pragnienie. Maksymalna dawka dobowa dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego to 3
tabletki musujące. W 3 tabletkach (maksymalna dawka dobowa) znajduje się 180 mg witaminy C (225% RWS), 300 mg potasu (15%
RWS), 792 mg sodu oraz 1200 mg glukozy. By przygotować napój do spożycia, należy rozpuścić tabletkę musującą Litorsal w 200 ml
wody. Nie powinno się przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Litorsal to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który ma również przeciwwskazania jak niemal
każdy wyrób o przeznaczeniu medycznym. Nie powinny go zażywać osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Nie
powinien być też zażywany przez zmagających się z cukrzycą.

Tabletki musujące Litorsal powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej i należy chronić je przed działaniem światła i
wilgoci. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego powinien być również niedostępny dla dzieci, nie
powinno się też stosować dawki większej niż zalecana.

Składniki
Regulator kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu; glukoza; dwuwodorofosforan potasu; substancja słodząca: sorbitole; witamina
C; aromaty; substancje słodzące; cyklaminiany; aspartam i acesulfam K; barwnik: ryboflawiny.

Zawartość w 1 tabletce musującej:
Wartość energetyczna 9 kcal (37 kJ)
Węglowodany 0,44 g
Białko <0,01 g
Tłuszcz 0 g
Glukoza 400 mg
Sód 264 mg
Witamina C 60 mg (75% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 24 tabletki musujące
Masa netto: 103,2 g

Charakterystyka
Zdrovit Litorsal szybko gasi pragnienie, a składniki zawarte w preparacie pomagają zachować równowagę wodno-elektrolityczną
organizmu. Preparat polecany jest w celu uzupełnienia strat płynów powstałych w wyniku pocenia się w upalne dni lub w czasie wysiłku
fizycznego.

Preparat przeznaczony jest dla młodzieży i osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania przez osoby chore na cukrzycę.

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

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

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