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XeniVIT LITOXEN 1+1 zestaw promocyjny 2x20 tabletek
musujących
 

Cena: 11,68 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 40 tabl. (2 poj.po 20szt.)

Postać tabl.mus.

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO PHARMA XENIVIT LITOXEN 1+1 ZESTAW

**Opis produktu:**

Suplement diety Litoxen uzupełnia codzienną dietę w elektrolity, nawadnia i mineralizuje organizm. Produkt przeznaczony dla młodzieży i
osób dorosłych.

**Składniki:**

Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan sodu; substancja wiążąca: sorbitole; glukoza; sole potasowe kwasu ortofosforowego;
kwas L-askorbinowy (witamina C); aromat pomarańczowy naturalny; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; substancja wiążąca:
glikol polietylenowy; koncentrat buraka czerwonego; barwnik: ryboflawiny.

**Działanie:**

Litoxen jest szczególnie zalecany:
w upalne dni, w okresie zwiększonego wysiłku fizycznego, obfitego pocenia - w celu uzupełniania płynów.
w okresie zwiększonego zapotrzebowania organizmu na składniki produktu.
Glukoza jest podstawowym źródłem energii dla pracy mózgu i serca.
Sód jest podstawowym elektrolitem, który reguluje dystrybucję wody w organizmie.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni.
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz układu nerwowego. Przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia
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**Zalecane spożycie:**

Tabletkę rozpuścić w 200 ml chłodnej wody. Zaleca się maksymalnie 3 tabletki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia.

**Wielkość opakowania:**

20 + 20 tabletki musujące

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. A. Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław
NIP: 894 30 61 479

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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