
For sundhedsfagligt personale 

Kroppen mister væske og vigtige salte ved transpiration 
og fysisk anstrengelse. Resorb® Balance væskeerstatning 
forbedrer væskeoptaget og tilfører kroppen væske og salte 
og hjælper til at vedligeholde den daglige balance.

ANVENDELSE
Resorb® Balance er brusetabletter, som tilfører kroppen 
væske og salte ved transpiration og fysisk anstrengelse. 
Derudover indeholder Resorb® Balance C-vitamin og zink:
•  C-vitamin bidrager til normal kollagendannelse, og  
 zink bidrager til at bevare normal hud.
•  C-vitamin og zink bidrager også til immunforsvarets  
 normale funktion.
Resorb® Balance findes i smagsvarianten Solbær.
Anbefales til voksne og til børn fra 11 år. Kan indtages
som dagligt kosttilskud.

DOSERING
1 brusetablet opløses i 120 ml vand. Undlad at anvende 
mineralvand. Vent indtil brusetabletten er helt opløst. 
Den anbefalede dosis af Resorb er 4 tabletter dagligt. 
Dagsdosis bør ikke overskrides. Kosttilskuddet bør ikke 
anvendes som et alternativ til en varieret kost.

OPBEVARING
Opbevares tørt ved normal stuetemperatur til bedst  
før-datoen. Færdig blanding kan opbevares 1 døgn  
i køleskab. Produktet skal opbevares uden for børns 
rækkevidderækkevidde.

RESORB® BALANCE

Væskeerstatning med C-vitamin og zink,
som giver et dagligt tilskud til din hud og dit immunforsvar 

BESTILLING 

Hospitaler bestiller ernæringsprodukter fra  
Nestlé Health Science hos Nestlés Kundeservice på 
mail ordre@dk.nestle.com eller tlf. 35 46 03 20. 

Patienter/borgere/plejehjem bestiller på  
apoteket, hos Simonsen & Weel (tlf. 46 55 75 40),  
MEDIQ Danmark A/S (tlf. 36 37 91 30) 
eller Abena (tlf. 74 31 14 10). 
 
SMAG VARENR. PAKNING 
Solbær 21 81 20 2 rør à 10 tabletter (90 g)

LEVERES i kasser à 10 æsker.  

INGREDIENSER

Glukose, syre (E330), surhedsregulerende middel 
(E500), mineraler (kaliumklorid, natriumklorid, zink-
sulfat), aromaer, skumdæmpningsmiddel (E1521), 
vitaminer (C), antiklumpningsmiddel (E551), sødestof 
(E954).

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

NÆRINGSDEKLARATION  
    1  4 
    tablet tabletter*  %RI**

Energi kcal 15 60 
   kJ 60 240

Kulhydrat g 3,0 12,0 
– heraf 
sukkerarter g 2,9 11,6 

MINERALER 
Natrium mg/mmol 140/6,0  560/24  
Kalium mg/mmol 90/2,4  360/9,6  19 
Klorid mg/mmol 170/4,9  680/19,6  85 
Zink  mg  2,0  8,0  80 
Vitamin C  mg  20  80  100

Osmolalitet  mOsm/kg H
2
0  272

*Daglig dosis (4 tabletter) **RI=Dagligt referenceindtag
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