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Hydro Optima Senior elektrolity x20 tabletek musujących
 

Cena: 13,91 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki musujące

Substancja
czynna

glukoza, magnez, pestki winogron, potas, sód

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Dlaczego warto wybrać HydroOptima Senior?

Upał doskwiera wszystkim, ale dla seniorów jest szczególnie uciążliwy. Z myślą o ich potrzebach powstał suplement diety HydroOptima
Senior - elektrolity wspomagające optymalne nawodnienie organizmu osób starszych.

HydroOptima Senior ma odpowiednią ilość substancji (takich potas, chlor, magnez) niezbędnych do nawodnienia organizmu

Dodatkowo HydroOptima Senior zawiera wyciąg z Vitis Vinifera, który wspiera krążenie krwi w kończynach dolnych oraz krążenie żylne.

HydroOptima Senior ma niską zawartość sodu oraz cukrów co jest szczególnie ważne dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym
poziomem cukru.

To skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych.

Jak działa?

HydroOptima Senior zawiera elektrolity w ilościach dopasowanych do osób starszych, tak aby optymalnie nawodnić ich organizm.

Dzięki składnikom takim jak:

Potas - pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego
Magnez - pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz metabolizmu energetycznego jak i prawidłowych funkcji
psychologicznych. Przyczynia się również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
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Wyciąg z pestek winogron Vitis vinifera - wspiera prawidłowy przepływ krwi w kończynach dolnych

A co najważniejsze, w trosce o zdrowie osób starszych ilość cukru i sodu została ograniczona!
100 ml produktu przygotowanego zgodnie z instrukcją zawiera: 0,05 g sodu oraz < 0,5 g cukrów.

1 tabletka zawiera:

250 mg potasu (cytrynian potasu, chlorek potasu, wodorowęglan potasu), 100 mg glukozy (bezwodnej), 100 mg sodu (wodorowęglan
sodu), 80 mg chloru (chlorek potasu), 40 mg magnezu (cytrynian magnezu), 10 mg wyciągu z pestek winogron Vitis Vinifera.

Jak stosować?

Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletkę rozpuścić w 200 ml chłodnej wody. Stosować dwa razy dziennie. Produkt spożyć bezpośrednio po
przyrządzeniu.

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:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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