
PROSPECT                                                              Supliment alimentar

Hidroreg  OPTIM

Pulbere pentru soluție orală 
cu îndulcitor și aromă de lămâie

Compoziție:
Ingrediente active Cantitatea/per porție (10,4 g)

Glucoză anhidră 6750 mg
Citrat de sodiu 1450 mg
Clorură de sodiu 1300 mg
Clorură de potasiu 750 mg

Ingrediente: 
Un plic conține glucoză anhidră 6,75 g, citrat de sodiu 1,45 g, 
clorură de sodiu 1,3 g, clorură de potasiu 0,75 g.
Excipienți: aspartam (îndulcitor), aromă de lămâie.

Proprietățile produsului:
Hidroreg OPTIM este un supliment alimentar sub formă 
de săruri de rehidratare. Sărurile pentru rehidratare orală 
sunt produse destinate compensării pierderii de lichide și 
electroliți din organism. Glucoza din compoziția produsului 
facilitează absorbția electroliților și este o sursă de energie, 
care asigură necesitățile de bază ale organismului.

Mod de utilizare:
1 plic pe zi, în timpul sau după eforturi prelungite, se amestecă 
pulberea cu 500 ml apă și se bea.

Atenționări:
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului 
pentru recomandări înainte de a consuma acest produs.
Se consumă cu precauție de persoanele cu afecțiuni cardiace, 
hipertensiune arterială, în condițiile unei diete cu un conținut 
redus de sare, precum și la persoanele cu afecțiuni însoțite 
de dereglarea eliminării din organism a potasiului. Se va evita 
consumul alimentelor bogate în grăsimi și glucide.

Atenție! 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viață sănătos. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. 
A nu se consuma dacă sunteți alergic la unul din ingrediente. 
Conține o sursă de fenilalanină. 
A se păstra în ambalajul original, bine închis, la loc uscat, ferit 
de razele soarelui, la o temperatură mai mică de 25 °С. 
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate inscripționată pe ambalaj. 

Forma de comercializare a produsului:
Plicuri a câte 10,4 g pulbere pentru soluție orală. 
Câte 10 plicuri în cutie pliantă de carton, împreună cu 
prospectul pentru utilizare.
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