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ElectroVit x20 tabletek musujących
 

Cena: 8,64 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

UNIPRO

Postać tabletki musujące

Substancja
czynna

chlorek, glukoza, magnez, potas, sód,
witamina C

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Pomaga uzupełnić elektrolity w trakcie zwiększonego wysiłku fizycznego, upału oraz podczas choroby

Zawiera kompleks elektrolitów: sód, potas, chlorek, wapń i magnez (w wysokoprzyswajalnej formie cytrynianu!)
Wzbogacony o witaminę C i glukozę (aż 1000 mg w 2 tabletkach!)
Wyróżnia się znakomitym smakiem soczystej pomarańczy
Odznaczony przez ekspertów Nagrodą Profesorów Farmacji

Elektrolity – dlaczego są takie ważne?

Elektrolity to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jony soli: sód, potas, chlorek, wapń i magnez. Biorą udział w wielu
procesach przebiegających w naszym organizmie. Wpływają między innymi na pracę mięśni, mózgu, a także umożliwiają zachowanie
prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej – jeśli zostanie ona zachwiana, w konsekwencji może dojść do zaburzeń układu
nerwowego i pracy serca.

O niedobór elektrolitów nietrudno – wśród najczęstszych przyczyn wyróżnia się:

wysoką temperaturę (w trakcie upałów ciało bardziej się poci),
wysiłek fizyczny (trening, czy ciężka praca),
biegunki i wymioty,
rygorystyczną dietę,
picie zbyt małej ilości płynów,
nadmierne spożycie alkoholu,
zażywanie leków moczopędnych i przeczyszczających,
choroby przebiegające z wysoką gorączką.

Do typowych objawów niedoboru elektrolitów zaliczyć można: nudności, bóle głowy, drżenie i skurcze mięśni, obrzęki, senność,
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zmęczenie, osłabienie, podenerwowanie, brak apetytu i pogorszenie samopoczucia.

Jak zatem uzupełnić i wyrównać poziom elektrolitów w organizmie?

W sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na elektrolity (w tym: sód, potas, chlorek, wapń i magnez) – przy obfitym poceniu,
wymiotach, czy intensywnym wysiłku fizycznym, warto sięgnąć po ElectroVit od Activlab Pharma. Suplement dostępny jest w formie
tabletek musujących, umieszczonych w wygodnej, plastikowej tubie, dzięki czemu ElectroVit możesz mieć zawsze pod ręką (zarówno w
podróży, jak i w domu)!

Wyróżnia się zarówno składem – zawiera wszystkie najistotniejsze składniki pomagające w utrzymywaniu równowagi elektrolitowej
(magnez) i kwasowo-zawodowej (wodorowęglan potasu, węglan wapnia i węglan magnezu), jak i przepysznym, pomarańczowym
smakiem, dopracowanym w każdym najmniejszym szczególe w laboratorium sensorycznym.

Opis i działanie składników ElectroVitu:

Sód – elektrolit i minerał niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pełni ważną rolę w zachowaniu prawidłowej
pracy mięśni oraz układu nerwowego. Pozwala utrzymać zarówno równowagę wodną, jak i elektrolitową w organizmie.
Potas – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowo-mięśniowego oraz wspiera utrzymanie ciśnienia krwi na
odpowiednim poziomie. Wpływa na poprawny poziom wody w komórkach, a także równowagę kwasowo-zasadową.
Chlorek – podstawowy elektrolit anionowy. Istotny dla zachowania równowagi kwasowo-zasadowej oraz wspomagania
produkcji kwasu solnego w żołądku.
Wapń – jeden z najważniejszych składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pełni rolę
budulcową, jako składnik kości i zębów, a także naczyń krwionośnych i wytworów naskórka (włosów i paznokci). Wpływa na
prawidłowy przebieg procesu krzepnięcia krwi, aktywację i wydzielanie hormonów. Reguluje skurcz mięśni gładkich i
poprzecznie prążkowanych.
Magnez – pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Glukoza – zapewnia sprawne przyswajanie wody. Jest także podstawowym źródłem energii dla pracy mózgu i serca.

Sposób użycia:

1 tabletkę rozpuścić w 200 ml wody. Stosować 2-4 razy dziennie.

Skład:

2 tabletki zawierają:

Glukoza - 1000 mg
Sód - 600 mg
Potas - 300 mg (15%*)
Chlorek - 120 mg (15%*)
Magnez - 60 mg (16%*)
Witamina C - 80 mg (100%*)

* - % referencyjnej wartości spożycia

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

UNIPRO Sp. z o.o.
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