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Layra Elektrolity smak owoców tropikalnych
 

Cena: 11,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabletek

Producent DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu
 

Opis
Layra Elektrolity To suplement diety w formie tabletek musujących o smaku owoców tropikalnych. Produkt zawiera elektrolity, które
pomagają uzupełnić utracone podczas wysiłku fizycznego. Zawiera cukier oraz substancję słodzące.

Skład
1 tabletka zawiera: glukoza 400 mg; sód 264 mg; potas 100 mg; witamina c 60 mg

Składniki
Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan sodu; glukoza; substancja wypełniająca: sorbitol; diwęglan potasu; kwas L - askorbino-
wy (witamina C); substancja wiążąca: glikol polietylenowy; naturalny aromat mango; naturalny aromat ananasowy z innymi naturalnymi
aromatami; naturalny aromat pomarańczowy z innymi naturalnymi aromatami; substancja słodząca: sukraloza; koncentrat suszony z
buraka czerwonego; barwnik: ryboflawina.

Przeznaczenie
Layra Elektrolity to suplement który, został stworzony z myślą o osobach, które doświadczają zwiększonego uczucia pragnienia,
intensywnego wysiłku fizycznego lub działania wysokiej temperatury. Produkt ten doskonale nadaje się jako uzupełnienie codziennej
diety w elektrolity, takie jak sód i potas, które są niezbędne dla utrzymania równowagi elektrolitowej w organizmie. Ponadto, suplement
ten zawiera również witaminę C, która pomaga w utrzymaniu prawidłowej funkcji układu odpornościowego.

Sposób użycia
Rozpuścić 1 tabletkę w szklance chłodnej wody.

Zalecane dzienne spożycie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 3 tabletki. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia. Spożycie w nadmiernych ilościach
może mieć efekt przeczyszczający.

Przechowywanie
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Produkt przechowywać w suchym, nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze 8°C - 25°C, oraz w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki produktu.

Ciąża i karmienie piersią
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem suplementu diety powinny skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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