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Riposton tabletki musujące; 10 tabletek
 

Cena: 21,38 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Środek spożywczy

PRODUCENT: AFLOFARM 

Partyzancka 133/151 , Pabianice

ILOŚĆ: 10  tabletek musujących

 

Riposton to tabletki musujące do sporządzania roztworu nawadniającego organizm po spożyciu alkoholu lub wysiłku fizycznym. 

 

ZASTOSOWANIE:

Riposton to tabletki musujące do sporządzania roztworu nawadniającego organizm po spożyciu alkoholu lub wysiłku fizycznym.
Przeznaczony jest dla osób dorosłych do uzupełnienia utraconych płynów i składników mineralnych. Dodatkowo produkt został
wzbogacony o cholinę, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 2 tabletki rozpuścić w 400 ml wody.
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Warto?? od?ywcza 100 ml p?ynu
przygotowanego zgodnie z
instrukcj?

100 g produktu

Warto?? energetyczna 17 kJ / 4 kcal 868 kJ / 202 kcal

T?uszcze, w tym:

kwasy t?.nasycone

<0,002 g

<0,002 g

<0,1 g

<0,1 g

W?glowodany, w tym:

cukry

0,54 g

0,53 g

26,9 g

26,3 g

Bia?ko <0,006 g <0,3 g

Sól 0,43 g 21,2 g

Zawiera cukier i substancje s?odz?ce.

Zawarto?? w porcji dziennej:

Sk?adniki 2 tabletki musuj?ce

Glukoza 2,2 g

Sód 650 mg

Potas 360 mg (18% RWS*)

Cholina 83 mg

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

SKŁAD:

regulator kwasowości: kwas cytrynowy; glukoza; diwęglan sodu; chlorek potasu; chlorek sodu; winian choliny; regulator kwasowości:
kwas jabłkowy; suszony koncentrat buraka czerwonego; aromat; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; substancja słodząca:
sukraloza; barwnik: rybofiawiny.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
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stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

