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ORYAL MAX tabl.mus. x 15tabl.
 

Cena: 13,95 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 15 tabl.

POSTAĆ TABLETKI MUSUJĄCE

PRODUCENT USP ZDROWIE SP. Z O.O

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Wskazania
zasila mięśnie i mózg

Składniki
kwas: kwas cytrynowy, diwęglan sodu, chlorek sodu, cytrynian sodu, chlorek potasu, węglan wapnia, węglan magnezu, aromat malinowy
(zawiera mleko i produkty pochodne), suszony koncentrat buraka czerwonego, inulina, substancja słodząca: sukraloza

Wartości odżywcze Zawartość w 1 tabletce musującej Zawartość w 2 tabletkach musujących
(dziennej porcji)

Sód 830 mg 1660 mg
Chlorek 697 mg (87,1% RWS*) 1394 mg (174,2% RWS*)
Potas 173 mg (8,7% RWS*) 346 mg (17,4% RWS*)
Wapń 103 mg (12,9% RWS*) 206 mg (25,8% RWS*)
Magnez 44 mg (11,7% RWS*) 88 mg (23,4% RWS*)
*% realizacji Referencyjnych Wartości
Spożycia

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: osoby dorosłe: 2 tabletki musujące.nSposób użycia: tabletkę rozpuścić w 500 ml wody. Produkt przeznaczony
dla osób dorosłych.

Przechowywanie
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje: Produkt zawiera sód i potas - osoby leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność.
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Produkt nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwość 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.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Opis
Oryal Max Suplement diety tabletki musujące o smaku malinowym 15 sztuk
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