
SUPLEMENT DIETY 
 
Elaktrolity Active to suplement diety w postaci tabletek musujących. Potas zawarty w produkcie 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witamina C wspiera utrzymanie prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego w czasie intensywnych ćwiczeń fizycznych oraz zaraz po 
nich. Produkt zalecany jest dla osób dorosłych przy stanie zwiększonego zapotrzebowania na 
witaminę C, sód, potas. W szczególności polecany jest dla osób ćwiczących rekreacyjnie, 
wykonujących ciężką pracę fizyczną. 
 

Masa netto:  86 g. 

 

Nazwa 
składnika 

Zawartość 
w 1 tabletce 

%RWS * 
Zawartość 

w 3 tabletkach 
%RWS * 

Sód 264 mg ** 792 mg ** 

Potas 100 mg 5 300 mg 15 

Witamina C 20 mg 25 60 mg 75 

Glukoza 400 mg ** 1200 mg ** 

*Referencyjna Wartość Spożycia    

** RWS nie została określona    

 

Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących. 
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1- 3 tabletek. 
Sposób użycia: rozpuścić 1 tabletkę w 200 ml chłodnej wody. Dokładnie wymieszać. Produkt do 
spożycia bezpośrednio po przygotowaniu. 
 

Najlepiej spożyć przed końcem/nr partii- informacje znajdują się na boku opakowania. 

Warunki przechowywania: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. 

 

Składniki: Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan sodu; substancja wypełniająca: sorbitol; 
dekstroza; sole potasowe kwasu ortofosforowego; kwas L - askorbinowy (witamina C); aromat 
pomarańczowy naturalny; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; substancja słodząca: sukraloza; 
koncentrat suszony z buraka czerwonego; barwnik: ryboflawina. 

 

Ostrzeżenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. W przypadku nadmiernego spożycia 
może wystąpić zagrożenie zdrowia. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma 
zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Spożycie w nadmiernych ilościach może 
mieć efekt przeczyszczający. Suplement diety zawiera cukier i substancje słodzące. Kobiety ciężarne 
oraz matki karmiące przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. 

 

 

Wyprodukowano dla: 



Admira sp. z o.o. 
ul. Gdańska 91/93 

90-613 Łódź 

 

 

 

 


