RESORB® BOOST
Vätskeersättning med magnesium, C-vitamin
och B2, B6 och B12 för Energi och Fokus*
Resorb® Boost vätskeersättning är en kolhydrat- elektrolytlösning som förbättrar vattenupptaget vid fysisk aktivitet
och tillför vätska och salter, samt bidrar till normal energi
och fokus*.

NÄRINGSDEKLARATION
				
1 påse

ANVÄNDNING
*Resorb® Boost är en vätskeersättning med magnesium
som bidrar till att minska trötthet och utmattning,
C-vitamin som bidrar till att skydda cellerna från oxidativ
stress och riboflavin (B2), vitamin B6 och B12 som bidrar
till nervsystemets normala funktion samt till normal
energiomsättning. Rekommenderas till vuxna och barn
från 11 år.
DOSERING
1 påse 2 gånger dagligen. Dagsdosen bör ej överskridas.
En påse löses i 250 ml vatten. Rör om eller skaka. Använd
inte mineralvatten.
FÖRVARING
Torrt i rumstemperatur. Färdig blandning kan förvaras
1 dygn i kylskåp. Produkten ska förvaras utom räckhåll
för små barn.
Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en
mångsidig och varierad kost. Det är också viktigt med
en hälsosam livsstil. 1 portionsförpackning ger påstådd
gynnsam effekt.

B6, B12
RIBOFLAVIN (B2)
C-VITAMIN
MAGNESIUM

Kolhydrat g
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2 påsar** %RI***

5,7
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MINERALER
Natrium
mg/mmol
Kalium
mg/mmol
Klorid
mg/mmol
Magnesium mg
Kalcium
mg

250/11
190/5
390/11
105
120

500/22
380/10
780/22
210
240

19
98
56
30

Vitamin C
Riboflavin
Vitamin B6
Vitamin B12

31
0,89
1,0
3,1

62
1,8
2,0
6,2

78
127
147
248

mg
mg
mg
μg

Osmolalitet mOsm/kg H20

300

**Daglig dos (2 påsar) ***RI=Dagligt referensintag 2 påsar

INGREDIENSER
Glukos, syra (E330), mineraler (natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkarbonat, magnesiumoxid), surhetsreglerande medel (E331), skumdämpningsmedel (E1521),
aromer, vitaminer (C, B2, B6, B12), klumpförebyggande
medel (E551), sötningsmedel (E954).
Kontrollera alltid informationen på förpackningen innan
användning.

BESTÄLLNINGAR
Produkten kan köpas på apotek, i dagligvaru-		
handeln samt i servicebutiker, eller beställas
direkt från:
Nestlé Sverige AB,
Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: order@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00
SMAK
BEST.NR. ANTAL PER FÖRPACKNING:
Lemon/Lime 90 06 27 10 påsar à 9 g
MINSTA BESTÄLLNINGSENHET:
1 x 10 förp

Nestlé Health Science
Box 6026, 102 31 Stockholm
www.nestlehealthscience.se

För hälso- och sjukvårdspersonal

