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ElectroVit Senior Activlab Pharma 20 tabletek musujących
 

Cena: 24,88 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 Senior? ElectroVit Senior to zestaw elektrolitów, dopasowany do potrzeb osób starszych. Preparat ma obniżoną
zawartość sodu oraz niski poziom cukru, co jest szczególnie istotne dla osób z nadciśnieniem i cukrzycą. Potas pomaga w utrzymaniu
prawidłowego ciśnienia krwi, w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i funkcjonowaniu mięśni. Magnez pomaga w
utrzymaniu równowagi elektrolitowej, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych. Wyciąg z pestek winogron Vitis vinifera wspiera prawidłowy przepływ krwi w kończynach
dolnych, wspomaga prawidłowe krążenie żylne. Zawiera wysokoprzyswajalną formę magnezu – cytrynian magnezu. Zalecana do
spożycia dzienna porcja 2 tabletki dziennie. 1 tabletkę należy rozpuścić w 200 ml wody. Skład Składniki: 2 tabletki Glukoza 200 mg Sód
200 mg Potas 500 mg (25%* RWS) Chlorek 160 mg (20%* RWS) Magnez 80 mg (21%* RWS) Ekstrakt z pestek winogron 20 mg *%RWS -
Referencyjna Wartość Spożycia Składniki: regulator kwasowości (kwas cytrynowy), inulina, diwęglan sodu, diwęglan potasu, substancja
wypełniająca: sorbitole, regulator kwasowości (kwas jabłkowy), sole magnezowe kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), chlorek
potasu, glukoza, koncentrat soku buraka czerwonego w proszku, aromaty, cytrynian potasu, barwnik (antocyjany), substancje
przeciwzbrylające (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy) ekstrakt z pestek winorośli właściwej (Vitis vinifera L.), 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 cukier i substancje słodzące. Produkt może zawierać laktozę (z
mleka). 
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