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Zdrovit Litorsal Slim *24tabl.mus.
 

Cena: 14,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 tabl. (tuba)

Postać tabl.mus.

Producent NP PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  3 tabl. zawierają:

witamina C - 180 mg (225% RWS*)

kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS*)

chrom - 100 µg (250% RWS*)

potas - 300 mg (15% RWS*)

sód - 792 mg

glukoza - 750 mg

Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy
w tym synefryna - 333 mg / 20 mg synefryny

cholina - 247,5 mg

* RWS – referencyjna wartość spożycia
Opis produktu:  Zdrovit Litorsal Slim wykorzystuje mechanizm wspólnego transportu cząsteczki glukozy i jonu sodu przez błonę
komórkową nabłonka jelitowego, który jest podstawą teorii nawadniania doustnego.

Zdrovit Litorsal Slim szybko gasi pragnienie oraz uzupełnia straty płynów powstałe w wyniku pocenia się. Dodatkowo pomaga
kontrolować wagę.
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Do stosowania w:

utracie wody i elektrolitów podczas treningów i upałów
celu wspomagania kontroli wagi
Sód jest podstawowym elektrolitem w organizmie.

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Witamina C i kwas pantotenowy przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszają uczucie
zmęczenia i znużenia.

Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy przyczynia się do kontroli wagi, wspomaga metabolizm lipidów i węglowodanów.

Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Cholina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów.
Sposób użycia:  1 tabletkę rozpuścić w 200 ml wody. Zaleca się maksymalnie 3 tabletki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Do stosowania u osób dorosłych.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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