RESORB® ORIGINAL
Vätskeersättning med kolhydrater och elektrolyter
Resorb® Original är vätskeersättning i form av brustabletter som används för att tillföra vätska och salter.

NÄRINGSDEKLARATION
				
1 st
				
tablett

ANVÄNDNING
Resorb® Original vätskeersättning är ett kosttillskott. Rekommenderas till vuxna och barn från 3 år.

Kolhydrat g
– varav
sockerarter g

Resorb® Original brustabletter finns i smakerna
Apelsin och Hallon.

MINERALER
Natrium
mg/mmol
Kalium
mg/mmol
Klorid
mg/mmol
Citrat
g

Rekommenderad daglig dos för vuxna och barn
från 11 år är 2 tabletter 2 gånger dagligen. Barn
från 3 år: 1 tablett 2 gånger dagligen. Dagsdosen
bör ej överskridas.
FÖRVARING
Oöppnad förpackning förvaras torrt i rumstemperatur. Öppnad förpackning ska förvaras torrt och
välförsluten. Färdig lösning kan förvaras i kylskåp
1 dygn. 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.

UPPFRISKANDE
SMAKER AV
APELSIN OCH
HALLON
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368/16
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Osmolalitet mOsm/kg H20

19
50

260

*Daglig dos för vuxna och barn från 11 år
**DRI=Dagligt referensintag för vuxna (4 tabletter)

INGREDIENSER
Druvsocker, syra (E330), mineraler (natriumbikarbonat, kaliumklorid, natriumklorid), arom, skumdämpningsmedel (E1521), sötningsmedel (E954).
Kontrollera alltid informationen på förpackningen innan
användning.

BESTÄLLNINGAR
Produkterna kan köpas på apotek, i dagligvaruhandeln 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
Webbshop: www.nestlehealthscience.se/webbshop
		
SMAK		 BEST.NR.
Apelsin		
21 86 93
Hallon		
20 62 87
ANTAL PER FÖRPACKNING:
2 rör à 10 tabletter (90 g)

För hälso- och sjukvårdspersonal

NHS/ RESORB Original/ACC402-3, ACC401-3/2008 SV

TILLREDNING OCH DOSERING
En brustablett löses i 120 ml vatten. Använd inte
mineralvatten. Vänta till dess att brustabletten är
helt upplöst.
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