Glukoosi-elektrolyytti valmiste johon on lisätty
C-vitamiinia ja sinkkiä antamaan päivittäistä
tukea ihollesi ja vastustuskyvyllesi.
Elimistö menettää nestettä ja tärkeitä suoloja hikoilun ja fyysisen rasituksen yhteydessä. Resorb Balance
glukoosi-elektrolyytti -valmiste parantaa veden imeytymistä ja tuo elimistöön nestettä ja suoloja.
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Resorb Balance on mustaviinimarjan makuinen. Suositel-

Kivennäisaineet
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laan aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille. Voidaan käyttää

Osmolaliteetti: 272 m0sm/kgH2O

päivittäisenä ravintolisänä.

*Vuorokausiannos (4 tablettia) **RI=Suositeltava vuorokausiannos 4 tablettia

ANNOSTUS

AINESOSAT

Yksi poretabletti sekoitetaan 120 ml vettä. Älä käytä mine-

Glukoosi, happo (E330), happamuudensäätöaine

raalivettä. Odota kunnes poretabletti on kokonaan liuennut.

(E500), kivennäisaineet (kaliumkloridi, natriumkloridi,

nestettä ja suoloja, joita se menettää hikoilun ja fyysisen
rasituksen yhteydessä. Lisäksi Resorb Balance sisältää
C-vitamiinia ja sinkkiä:
• C-vitamiini on osallisena normaalissa kollageeni
tuotannossa ja Sinkki auttaa ylläpitämään ihon normaalia
toimintaa.
• C-vitamiini ja Sinkki edistävät myös immuunijärjestelmän
normaalia toimintaa.

Suositeltava annos on 4 poretablettia päivässä. Suositeltua
vuorokausiannosta ei tule ylittää. Tuote säilytettävä pienten
lasten ulottumattomissa. Ravintolisää ei tule käyttää moni-

19
85
80
100

sinkkisulfaatti), aromi, vaahdonestoaine (E1521),
vitamiinit (C), paakkuuntumisenestoaine (E551),
makeutusaine (E954).

puolisen ruokavalion korvikkeena.

TILAUKSET

SÄILYTYS

Resorb poretabletteja voi ostaa apteekista tai

Huoneenlämmössä ja kuivassa parasta ennen -päiväyk-

tilata Oriolasta, p. 010 429 555, sähköposti:

seen asti. Valmista liuosta voidaan säilyttää jääkaapissa

laakemyynti@oriola.fi

vuorokauden.

Maku

Tuotenro

Määrä per pakkaus

Mustaviinimarja A9587

2 muovituubia à 10

		

tablettia (90 g)

Terveydenhuollon asiantuntijoille
Nestlé Health Science, PL 50, 02151 Espoo
p. 010 3951 466

www.nestlehealthscience.fi
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Resorb Balance on poretabletti joka tuo elimistöön

