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LITORSAL + MAGNEZ Z WIT. B6 24+24 tabl. musujące
 

Cena: 13,90 PLN

Opis produktu
 

LITORSAL + MAGNEZ Z WIT. B6 24+24 tabl. musujące ZDROVIT

Zestaw zawiera:
1. Zdrovit Litorsal, smak cytrynowo-miętowy, 24 tabletki musujące,
2. Zdrovit Magnez + Vit. B6, smak cytrynowy, 24 tabletki musujące.

1. Litorsal, 24 tabletki musujące
Zawiera sód i potas wzbogacone glukozą i witaminą C. Szybko gasi pragnienie oraz uzupełnia straty płynów powstałe w wyniku pocenia
się w upalne dni lub w trakcie wysiłku fizycznego. Dodatkowo zwiększają również wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych.
Zawarty w produkcie potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Natomiast
witamina C wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Suplement diety zawiera cukier i substancje słodzące.

Skład:
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu, glukoza, dwuwodorofosforan potasu, substancja wypełniająca: sorbitole,
witamina C (kwas L-askorbinowy), aromaty: mięty pieprzowej (zawierający laktozę pochodzącą z mleka) i cytrynowy, substancje
słodzące: cyklaminiany, aspartam i acesulfam K, barwnik: ryboflawiny.

3 tabletki musujące zawierają:
witamina C 180 mg (225%)*, potas 300 mg (15%)*, sód 792 mg, glukoza 1200 mg.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:
Dorośli: 1 tabletka musująca 3 razy dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w 200 ml wody i wypić.

2. Zdrovit Magnez + Vit. B6, 24 tabletki musujące
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Zdrovit Magnez + Wit. B6 to suplement diety w postaci tabletek musujących będący źródłem magnezu w formie węglanu oraz witaminy
B6. Składniki aktywne produktu wspierają prawidłowe działanie układu nerwowego.

Skład:
Regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i węglany sodu, węglan magnezu; fruktoza; substancja słodząca: cyklaminiany; aromat;
substancja słodząca: sacharyny, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwnik: ryboflawiny.

1 tabletka zawiera:
witamina B6 0,67 mg (48%)*, magnez 100 mg (27%)*.

3 tabletki zawierają:
witamina B6 2 mg (143%)*, magnez 300 mg (80%)* .
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:
1 tabletka musująca maksymalnie 3 razy dziennie. Tabletkę należy rozpuścić w 200 ml wody i wypić.
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