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Zdrovit Litorsal, 24 tabletki musujące + Magnez z Witaminą
B6, 24 tabletki musujące
 

cena: 11,94 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 24 tabl. (+ 24 tabl.)

Postać tabletki musujące

Producent ZDROVIT

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Zestaw zawiera:
 1. Zdrovit Litorsal, smak cytrynowo-mi?towy, 24 tabletki musuj?ce
2. Zdrovit Magnez + Vit. B6, smak cytrynowy, 24 tabletki musuj?ce

1. Zdrovit Litorsal, smak cytrynowo-mi?towy, 24 tabletki musuj?ce

Zdrovit Litorsal zawiera sód i potas wzbogacony glukoz? i witamin? C. Zdrovit Litorsal szybko gasi pragnienie
oraz uzupe?nia straty p?ynów powsta?e w wyniku pocenia si? w upalne dni lub w trakcie wysi?ku fizycznego.
Sód jest podstawowym elektrolitem, reguluj?cym dystrybucj? wody w organizmie. Potas pomaga w
prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni i w utrzymaniu prawid?owego ci?nienia krwi. Witamina C przyczynia si?
do utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego, pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym, przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia.

 Wskazania
 - Przy utracie elektrolitów spowodowanej nadu?yciem alkoholu.
- Przy utracie wody i elektrolitów podczas treningów i upa?ów.

 Dawkowanie
 Rozpu?ci? 1 tabletk? musuj?c? w 200 ml wody. Zaleca si? maksymalnie 3 tabletki dziennie.

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.
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Sk?ad
 Regulatory kwasowo?ci: kwas cytrynowy i w?glany sodu, glukoza, dwuwodorofosforan potasu, substancja
wype?niaj?ca: sorbitole, kwas L-askorbinowy (witamina C), aromaty: mi?ty pieprzowej (zawieraj?cy laktoz?
pochodz?c? z mleka) i cytrynowy, substancje s?odz?ce: cyklaminiany, aspartam i acesulfam K, barwnik:
ryboflawiny.

3 tabletki musuj?ce zawieraj?: witamina C 180 mg (225%)*, potas 300 mg (15%)*, sód 792 mg, glukoza 1200
mg.

*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Zalecenia i ?rodki ostro?no?ci
- Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników produktu.
- Suplement diety nie jest zalecany diabetykom.

Uwagi
 - Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Dla zdrowia
wa?na jest zró?nicowana dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.
- Przechowywa? w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.
- Chroni? przed dzie?mi.
- Chroni? przed wilgoci?.
- Zawiera cukier i substancje s?odz?ce (zawiera ?ród?o fenyloalaniny).
  
Podmiot odpowiedzialny
 Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

 2. Zdrovit Magnez + Vit. B6, smak cytrynowy, 24 tabletki musuj?ce

Preparat przeznaczony dla osób doros?ych jako uzupe?nienie diety w magnez i witamin? B6.

Magnez przyczynia sie do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia, pomaga w prawid?owym
funkcjonowaniu uk?adu nerwowego.
Witamina B6 pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego, jak równie? przyczynia si? do
zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia.

Tabletki musuj?ce o smaku cytrynowym.

 Wskazania
 Zalecany w stanach zm?czenia fizycznego i psychicznego, w czasie ci??y i karmienia piersi? oraz dla osób
nadu?ywaj?cych alkohol i kaw?.

 Dawkowanie
 1 tabletk? rozpu?ci? w 200 ml wody. Zaleca si? maksymalnie 3 tabletki dziennie.

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 Regulatory kwasowo?ci: kwas cytrynowy i w?glany sodu; w?glan magnezu; fruktoza; substancja s?odz?ca:
cyklaminiany; aromat; substancja s?odz?ca: sacharyny; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwnik:
ryboflawiny.

1 tabletka zawiera: witamina B6 0,67 mg (48%)*, magnez 100 mg (27%)*.
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3 tabletki zawieraj?: witamina B6 2 mg (143%)*, magnez 300 mg (80%)* .

*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Zalecenia i ?rodki ostro?no?ci
- Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników produktu.
- Suplement diety nie jest zalecany diabetykom.

Uwagi
 - Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Dla zdrowia
wa?na jest zró?nicowana dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.
- Przechowywa? w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.
- Chroni? przed dzie?mi.
- Chroni? przed wilgoci?.
- Zawiera cukier i substancje s?odz?ce (zawiera ?ród?o fenyloalaniny).
  
Podmiot odpowiedzialny
 Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa
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