
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Apteo, Elektrolity o smaku cytrynowym, 20 tabletek
musujących
 

Cena: 13,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Opis produktu
 

Zastosowanie

Składniki preparatu wpływają korzystnie na utrzymanie równowagi elektrolitowej (magnez), prawidłową pracę: układu nerwowego
(tiamina) i mięśni (potas) oraz zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia (wit. B6). Preparat zalecany do uzupełniania elektrolitów u osób
dorosłych, przy aktywnościach fizycznych i podczas upałów.

Elektrolity APTEO o smaku cytrynowym zalecane są do uzupełniania poziomu elektrolitów u osób dorosłych, przy np. przy po
intensywnym wysiłku fizycznym, aktywnościach fizycznych i czy lub podczas upałów.

Działanie

Elektrolity APTEO o smaku cytrynowym są źródłem magnezu, wapnia, potasu, sodu, chlorku oraz witamin B1, B2, B6.

Składniki preparatu wpływają korzystnie na

utrzymanie równowagi elektrolitowej (magnez),
prawidłową pracę: układu nerwowego (tiamina, witamina . B6, magnez, potas) i mięśni (potas, magnez, wapń) 
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zmniejszają zmniejszenie uczucie uczucia zmęczenia i znużenia (magnez, ryboflawina, wit. amina B6).

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: 2 tabletki dziennie, 1 tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody, zamieszać.

Skład

2 tabletki zawierają:

Sód 400 mg (**);
Chlorek 294 mg (37% RWS*);
Potas 300 mg (15% RWS*);
Wapń 120 mg (15% RWS*);
Magnez 56,25 mg (15% RWS*);
Tiamina (Witwit. B1) 0,165 mg (15% RWS*);
Ryboflawina (wWit. B2) 0,21 mg (15% RWS*);
Witamina B6 0,21 mg (15% RWS*).

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia** - brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Uwagi do stosowania

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety. Zawiera substancję słodzącą. Możliwa obecność laktozy (z mleka).

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Osoby chore na nadciśnienie tętnicze powinny skonsultować
przyjmowanie preparatu z lekarzem.
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