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Oryal tabl.mus. 20 tabl.
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
Oryal - suplement diety.
Smak limonkowo-cytrynowy.

Składniki
kwas: 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.

Składnik
Zawartość w 1 tabletce musującej
Sód 266 mg
Potas 200 mg (10,0% RWS*)
Chlorek 195 mg (24,4% RWS*)
Wapń 50 mg (6,3% RWS*)
Magnez 50 mg (13,3% RWS*)
Ryboflawina (wit. B₂) 0,32 mg (22,9% RWS*)

* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Właściwości składników
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
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 prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Zalecane dzienne spożycie
Sposób użycia: tabletkę rozpuścić w 200 ml wody.

Osoby dorosłe: 3 tabletki musujące

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przeciwwskazania: 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 należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
USP ZDROWIE SP.ZO.O.
Poleczki 35
Warszawa
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