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ElectroVit Activlab Pharma limonka 20 tabletek musujacych
 

Cena: 21,48 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent/
Dystrybutor

UNIPRO SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Czym jest ElectroVit Limonka? ElectroVit Limonka to suplement diety, który przeznaczony jest w sytuacjach zwiększonego
zapotrzebowania na składniki produktu, w tym sód, potas, chlorek, wapń i magnez, które może nastąpić w wyniku np. obfitego pocenia,
wymiotów oraz zwiększonego wysiłku fizycznego.  Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowo-mięśniowego z
uwagi na to, że bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych. Chlorek to podstawowy elektrolit anionowy. Magnez pomaga w
utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Preparat ElectroVit Limonka
przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.  Zalecana do spożycia dzienna porcja 1 tabletkę rozpuścić w 200 ml
wody. Stosować 2-4 razy dziennie.  Skład Składniki: 2 tabletki 4 tabletki Glukoza 1000 mg 2000 mg Sód 600 mg 1200 mg Potas 300 mg
(15% RWS*) 600 mg (30% RWS*) Chlorek 120 mg (15% RWS*) 240 mg (30%RWS*) Magnez 60 mg (16% RWS*) 120 mg (32% RWS*)
Witamina C 80 mg (100% RWS*) 160 mg (200% RWS*) *%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia  Osmolalność roztworu 230 mOsm/l 
Składniki: regulator kwasowości: kwas cytrynowy, diwęglan sodu, glukoza, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, diwęglan potasu,
substancja wypełniająca: sorbitole, chlorek potasu, sole magnezowe kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), aromaty, substancje
przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon i glikol polietylenowy, węglan magnezu, kwas L-askorbinowy (witamina C), barwnik: ryboflawiny,
substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza.  Uwagi do stosowania Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Przechowywać w
temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią. Zawiera substancje słodzące. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych i
dzieci powyżej 3 roku życia. 
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