
For sundhedsfagligt personale 

NÆRINGSDEKLARATION  
    1 pose  2 poser*  %RI**

Energi kcal 30  60 
   kJ 120  240

Kulhydrat g 5,7  11,4 
– heraf 
sukkerarter g 5,6  11,2

MINERALER 
Natrium mg/mmol 250/11  500/22  
Kalium mg/mmol 190/5  380/10  19 
Klorid mg/mmol 390/11  780/22  98 
Magnesium  mg  105  210  56 
Kalcium  mg  120  240  30

Osmolalitet  mOsm/kg H
2
0  301

*Daglig dosis (2 poser) **RI=Dagligt referenceindtag 2 poser

Resorb® Sport væskeerstatning er en kulhydratelektro- 
lytopløsning, som forbedrer væskeoptaget ved fysisk 
træning, og som bidrager til at bevare udholdenheden 
under langvarig udholdenhedstræning. 

ANVENDELSE
Resorb® Sport væskeerstatning forbedrer væskeoptaget
ved fysisk træning og tilfører kroppen væske og salte.
Desuden indeholder Resorb® Sport magnesium, som
bidrager til:
•  Normal muskelfunktion og muskeltræning.
•  At mindske træthed og udmattelse.
Resorb® Sport kommer i praktiske portionsstørrelser 
med letopløseligt pulver, som nemt blandes ud i vandet 
og har en frisk citrussmag. Anbefales til voksne og til 
børn fra 11 år.

DOSERING
En pose to gange dagligt. Dagsdosis bør ikke overskrides.
Kosttilskuddet bør ikke anvendes som et alternativ til en
varieret kost. Indholdet af en pose opløses i 250 ml vand.
Rør rundt i glasset eller ryst flasken, indtil alt Resorb®
Sport er helt opløst. Undlad at anvende mineralvand.

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

RESORB® SPORT

Væskeerstatning med magnesium, som
bidrager til at mindske træthed og udmattelse

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), Abena  
(tlf. 74 31 14 10) eller DanuCare (tlf. 71 99 47 10).

 
SMAG VARENR. PAKNING:    
Citrus 21 52 64 10 poser à 9,2 g

LEVERES i kasser à 10 æsker

INGREDIENSER

Glukose, syre (E330), surhedsregulerende middel 
(E331), mineraler (natriumklorid, kaliumklorid,  
kalciumkarbonat, magnesiumoxid), skumdæmp-
ningsmiddel (E1521), aromaer, antiklumpningsmiddel 
(E551), sødestof (E954).

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

Nestle Health Science, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 KBH S 
Nestlé Health Science: tlf. 35 46 01 67 
www.nestlehealthscience.dk 
nestlehealthscience@dk.nestle.com

 
MAGNESIUM


