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OLIMP Hydratonic Fast 20 tabletek musujących
 

cena: 14,94 pln

Opis słownikowy

Działanie uspokajające, wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletka

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

sód, potas, wapń, magnez, witamina C

Wskazania odwodnienie

Opis produktu
 

Opis:

Hydratonic fast to suplement diety w postaci tabletek musujących, który zawiera elektrolity (sód, potas, wapń, magnez), dodatkowo
uzupełniony o glukozę i witaminę C. Szybsze wchłonięcie składników zapewnia płynna forma produktu. Magnez jest pierwiastkiem
biorącym udział w wielu procesach metabolicznych. Pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Podobnie jak witamina C, magnez
przyczynia się również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, z kolei wapń w utrzymaniu
prawidłowego przekaźnictwa nerwowego.

Zastosowanie: 
uzupełnienie diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: 
2-3 tabletki. 1 tabletkę należy rozpuścić w 200ml wody.

Składniki: 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan sodu, glukoza, sole potasowe kwasu ortofosforowego; substancja wypełniająca:
sorbitole; aromaty, węglan wapnia, tlenek magnezu, stabilizator: glikol polietylenowy; kwas L-askorbinowy: witamina C, substancje
słodzące: cyklaminiany, acesulfam K, sukraloza; barwnik: karoteny.
2 tabletki zawierają: sód 552mg; potas 300mg (15%*); wapń 120mg (15%*); magnez 112,6mg (30%*); witamina C 80mg (100%*).
3 tabletki zawierają: sód 828mg; potas 450mg (22,5%*); wapń 180mg (22,5%*); magnez 168,8mg (45%*); witamina C 120mg (150%*).
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: 
nie należy stosować w przypadku cukrzycy lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w okresie ciąży i
karmienia piersią stosowanie produktu powinny skonsultować z lekarzem.
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Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawiera cukier i substancje słodzące.
Jest źródłem fenyloalaniny.
Chronić od wilgoci.

Producent:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109c,
39-200 Dębica.
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