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Oryal, 20 tabletek musujących
 

Cena: 17,74 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Opis produktu
 

Oryal zasila mięśnie i mózg. Oryal suplement diety zawiera elektrolity niezbędne w pracy mózgu i mięśni, w tym serca. Potas, magnez i
wapń wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni. Oryal o smaku limonkowo-cytrynowym, każda tabletka do
rozpuszczenia w 200 ml wody.

Wskazania

Suplement diety Oryal przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w elektrolity.

Polecany szczególnie w stanach odwodnienia i w okresach osłabienia, znużenia i zmęczenia.

Preparat dla osób dorosłych.

Działanie
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Produkt zawiera:

sód – niezbędny w transporcie wody do komórek, tracony z potem w największej ilości,

chlorek – zalecany przez WHO składnik płynów nawadniających,

potas – wspomaga pracę mięśni i układu nerwowego,

wapń – wspomaga przekaźnictwo nerwowe.

Oryal to marka dla każdego, kto w trakcie pracy odczuwa zmęczenie, znużenie i osłabienie. Dostarcza wodę z zestawem elektrolitów, by
nawodnić organizm, zasilić mięśnie i ograniczyć zmęczenie.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Osoby dorosłe: 3 tabletki musujące.

Tabletkę rozpuścić w 200 ml wody.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład

kwas cytrynowy, dekstroza, diwęglan sodu, węglan potasu, chlorek sodu, inulina, węglan magnezu, węglan wapnia, aromat cytrynowy,
aromat limonkowy, substancja słodząca: sacharynian sodu, ryboflawiny 5'-fosforan sodowy. Suplement diety Oryal zawiera cukier i
substancję słodzącą.

Uwagi do stosowania

Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność.

Produkt zawiera glukozę – osoby chorujące na cukrzycę powinny zachować ostrożność.

Produkt nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Istotne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą
ilość składników odżywczych.
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