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Orsalit tabs + Magnez z wit.B6 tabl.mus. 2
 

Cena: 17,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 24 tabl. (+10 tabl.)

Postać tabl.mus.

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki Orsalit Tabs:
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; glukoza; substancja wypełniająca: sorbitole; diwęglan potasu; witamina C (kwas
L-askorbinowy); aromaty, substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; substancje słodzące: cyklaminiany,
sacharyny; barwnik: ryboflawiny. Informacje o alergenach: może zawierać laktozę (z mleka). Zawiera cukier i substancje słodzące.

Zawartość składników w czterech tabletkach (zalecana dzienna porcja): sód – 620mg, potas – 320mg (16% RWS), witamina C – 320mg
(400% RWS), glukoza – 2000mg.
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Składniki Magnez z wit. B6:
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; węglan magnezu; substancja wypełniająca: sorbitole; aromaty; substancje
przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; proszek buraczany; barwnik: karoteny; substancje słodzące: cyklaminiany,
sacharyny; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny). Informacje o alergenach: może zawierać laktozę (z mleka). Zawiera substancje
słodzące.

Zawartość składników w jednej tabletce (zalecana dzienna porcja): magnez – 115mg (31% RWS), witamina B6 – 0,7mg (50% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie Orsalit Tabs + Magnez z wit. B6:
Orsalit Tabs to suplement diety w postaci tabletek musujących do przygotowywania płynu nawadniającego o smaku cytrynowym.
Preparat zawiera glukozę, sód, potas oraz witaminę C. Skutecznie gasi pragnienie i pozwala uzupełnić poziom elektrolitów w organizmie.
Potas to składnik, który wspiera właściwe funkcjonowanie mięśni oraz pomaga utrzymać odpowiednie ciśnienie krwi. Witamina C
wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego i pomaga zredukować uczucie znużenia i zmęczenia. Wspiera
również ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Suplement diety Magnez z wit. B6 pomaga uzupełnić dietę w składniki, które
wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomagają w utrzymaniu właściwego metabolizmu energetycznego oraz
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zmniejszaniu uczucie znużenia i zmęczenia. Dodatkowo magnez pomaga utrzymać równowagę elektrolitową w organizmie. Preparat w
postaci tabletek musujących do przygotowywania napoju o smaku pomarańczowym.

Zastosowanie:
Suplement diety Orsalit Tabs przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie diety w składniki takie jak glukoza, sód, potas i witamina C.
Polecany dla młodzieży i dorosłych w przypadku nadmiernej utraty wody i elektrolitów (np. podczas upałów lub po intensywnym wysiłku
fizycznym). Suplement diety Magnez z wit. B6 przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety młodzieży i dorosłych w
magnez oraz witaminę B6. Polecany w stanach zmęczenia fizycznego i psychicznego, a także przy nadmiernym spożyciu alkoholu i
kawy.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Osoby z nadciśnieniem lub niewydolnością nerek powinny zachować
ostrożność w przypadku stosowania preparatu Orsalit Tabs (zawiera sód).

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Orsalit Tabs: zalecana dzienna porcja – cztery tabletki musujące. Jedną tabletkę rozpuścić w szklance chłodnej wody.

Magnez z wit. B6: zalecana dzienna porcja – jedna tabletka musująca. Jedną tabletkę rozpuścić w szklance chłodnej wody. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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