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Zdrovit Litorsal, tabletki musujące, 24 szt.
 

cena: 14,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 24 tabletki

Postać tabletki musujące

Producent NP Pharma Sp. z o. o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Litorsal to preparat w postaci tabletek musujących o smaku cytrynowo – miętowym, który szybko i skutecznie gasi pragnienie. Co
więcej pomaga uzupełniać niedobory płynów i składników mineralnych, a dzięki temu zachować równowagę wodno – elektrolitową
organizmu. Po rozpuszczeniu tabletki powstaje specjalistyczny płyn nawadniający, składający się z kluczowych dla zdrowia składników:
sodu (podstawowego elektrolitu regulującego dystrybucję wody w organizmie), potasu (regulującego ciśnienie osmotyczne organizmu) i
glukozy (niezbędnej dla prawidłowej pracy serca i mózgu), Odpowiednio dobrany skład preparatu pozwala na szybkie uzupełnienie straty
płynów w organizmie. Litorsal pomaga więc w zachowaniu równowagi wodno – elektrolitowej organizmu, a przez to utrzymaniu dobrego
stanu zdrowia.

Składniki:
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu, glukoza, dwuwodorofosforan potasu, substancja wypełniająca: sorbitole, kwas
L-askorbinowy (witamina C), aromaty: mięty pieprzowej (zawierający laktozę pochodzącą z mleka) i cytrynowy, substancje słodzące:
cyklaminiany, aspartam i acesulfam K, barwnik: ryboflawiny.

Sposób użycia:
Rozpuścić 1 tabletkę musującą w 200 ml wody. Zaleca się maksymalnie 3 tabletki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.

Ważne informacje:
Nie przekraczać zalecnjej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych. Stosować ostrożnie u osób z nadciśnieniem ze względu na obecność sodu w produkcie.
Nie zaleca się stosowania u diabetyków.
Zawiera źródło fenyloalaniny.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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