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OLIMP, ReduKac Shot, płyn 60ml
 

Cena: 13,12 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 ml

Postać płyn doustny

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

ReduKACTM shot to produkt przeznaczony do szybkiego uzupełnienia ważnych składników w organizmie po spożyciu alkoholu.
Innowacyjna formuła zawiera mieszaninę elektrolitów (sód, chlorki), glukozę, fruktozę oraz witaminy z grupy B (wit. B6, B12, ryboflawina,
niacyna, kwas pantotenowy) w doskonałej proporcji.

Produkt został uzupełniony o zieloną herbatę, która pomaga w orzeźwianiu ciała i umysłu, a dzięki temu sprzyja witalności i wpływa na
koncentracje.
Zawarte w preparacie witaminy (wit. B6, B12, ryboflawina, niacyna, kwas pantotenowy) przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
Niacyna, podobnie jak witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych oraz w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego, natomiast kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
Preparat dodatkowo zawiera cholinę, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

Skład: (1 ampułka 60 ml)
Fruktoza.......................................................................2 g
Glukoza.........................................................................3 g
Ryboflawina................................................................0,3 mg (21%*)
Niacyna (mg NE)........................................................4 mg (25%*)
Witamina B6...............................................................0,35 mg (25%*)
Witamina B12.............................................................0,63 μg (25%*)
Kwas pantotenowy...................................................1 mg (17%*)
Chlorki...........................................................................140 mg (18%*)
Sód..................................................................................160 mg
Ekstrakt zielonej herbaty........................................20 mg
Cholina...........................................................................82,5 mg
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*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: woda, glukoza, fruktoza, regulatory kwasowości – kwas cytrynowy, cytryniany sodu; aromat, dwuwinian choliny (VitaCholine®)
– cholina; chlorek sodu, chlorek potasu, ekstrakt zielonej herbaty, substancja konserwująca – kwas sorbowy; substancje słodzące –
acesulfam K, cyklaminiany; aromat, amid kwasu nikotynowego – niacyna, D-pantotenian wapnia – kwas pantotenowy, chlorowodorek
pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2, cyjanokobalamina – wit. B12.

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony: preparat przeznaczony do stosowania jako suplement diety dla osób pijących alkohol, narażonych na
zmęczenie. Badania naukowe dowodzą, że spożycie alkoholu może prowadzić do obniżenia poziomu elektrolitów, glukozy i witamin z
grupy B w organizmie (Clin Nephrol. 1998 Apr; 49(4):205-13, Diabetes Care 2001 Nov; 24(11):1888-1893, Alcohol Alert No. 22-1993).

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: zawartość 1 ampułki (60 ml) 1 raz w ciągu doby w zależności od zapotrzebowania. Nie należy przekraczać
porcji zalecanej do spożycia.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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