ELECTROLIT
Solução de reidratação oral liquida
Para o tratamento dietético de reidratação
Alimento dietético destinado a fins medicinais específicos

C.N.P. 7071969

PESO LIQUIDO:

Caixa de 750ml com 3 unidades de 250 ml
INGREDIENTES:
Agua desmineralizada; dextrose; maltodextrinas (milho); acidificante: ácido cítrico; cloreto
de sódio; citrato de potássio; citrato de sódio; aroma de laranja; conservantes: sorbato de
potássio; fructo-oligossacáridos (FOS), xilo-oligossacáridos (XOS); edulcorantes: sucralose,
citrato de zinco.
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COMPOSIÇÃO

ANÁLISIE MÉDIA
Valor energético (kJ)
Valor energético (kcal)
Lipidos (g)
dos quais:
Ác. gordos Saturados (g)
Hidratos de carbono (g)
dos quais:
Açúcares (g)
Fibra alimentar (g)
Fructo-oligossacáridos (mg)
Xilo-oligossacáridos (mg)
Proteínas (g)
Sal (g)*
Sódio (mg)
Potássio (mg)
Cloro (mg)
Zinco (mg)
Citrato (mg)
Osmolaridade (mOsm/l)

Por 100 ml
43
10
0

Por 250 ml
108
25
0

0
2,5

0
6,3

1,5
0,07
35
35
0
0,29
114
83
130
4,0
360

3,8
0,18
88
88
0
0,7
285
208
325
10
900

mmol/l

50
21
37
0,6
19
210

*Conteúdo de sal devido exclusivamente àpresença de sódio

INDICAÇÕES:
Solução especificamente formulada para a reidratação oral em caso de diarreia e/ou
vómitos
INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO, USO E ARMAZENAGEM:
Agitar antes de usar. Este produto está pronto a beber diretamente da embalagem,
assim que retirar a tampa. Depois de aberto, conservar no frigorifico e consumir no
prazo de 24 horas. Conservar em lugar fresco e seco, afastado de fontes de calor. A
data de “consumir de preferência até ao fim de” refere-se ao produto corretamente
conservado e sem ser aberto.

ALERGÉNIOS:
Livre de alergénios mencionados no Anexo II do Regulamento Europeu 1169/2011.
Sem glúten
PRECAUCIONES
• Este produto deve ser utilizado de acordo com as necessidades ou as recomendações
de um profissional de saúde
• Não deve ser administrado como fonte alimentar única.
• Não adequado para uso parenteral.
• Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.
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