
24 tablet za  
peroralno  
raztopino

Prehransko  
dopolnilo s sladilom

z okusom limone

Uravnotežena 
formula elektrolitov, 
glukoze in mineralov

 Odličen okus
 Splošna hidratacija
 Šport in telovadba
 Potovanja in vroče vreme

Kako uporabljati O.R.S: 
Za pripravo peroralne raztopine 
raztopite 2 tableti v 200 ml pitne vode 
in počakajte, da se tableti popolnoma 
raztopita (mešajte, če je potrebno).
Odrasli in otroci, stari 6 let in več: 
Popijte 200 ml (2 tableti) raztopine.
Otroci, mlajši od 6 let: 
Popijte 10 ml raztopine na kg telesne 
mase.
Posvetujte se z zdravnikom ali s 
farmacevtom pred uporabo pri 
otrocih, mlajših od 2 let.
Pripravljene raztopine ne smete 
shranjevati več kot 8 ur izven 
hladilnika, v hladilniku pa jo lahko 
shranjujete do največ 24 ur.
Odrasli ne smejo zaužiti več kot 24 
tablet v 24-ih urah in otroci ne smejo 
zaužiti več kot 10 tablet v 24-ih urah 
v skladu z navodili za odmerjanje. 
Jemanje večjih odmerkov kot je 
priporočen dnevni vnos je lahko 
škodljivo. Priporočene dnevne 
količine oziroma odmerka se ne sme 
prekoračiti. Prehransko dopolnilo 
ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. Za zdravje 
sta izjemno pomembna raznolika 
in uravnotežena prehrana ter zdrav 
način življenja.
Za več informacij preberite 
priloženo navodilo za uporabo.
Opozorila: Pred uporabo se 
posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom, če imate sladkorno 
bolezen ali če ste na dieti z nizkim 
vnosom natrija ali kalija. Prehranskega 
dopolnila NE UPORABLJAJTE, če 
imate zaporo črevesja ali težave z jetri 
ali ledvicami.

O.R.S je tableta, ki vsebuje 
uravnoteženo formulo glukoze, 
elektrolitov in esencialnih mineralov.
O.R.S se lahko uporabi kadar koli 
je to potrebno:
• za splošno hidratacijo
• na potovanjih
• za hidratacijo v vročih krajih
• rekreativni in profesionalni športniki, 

npr. za pohodništvo, tek, nogomet, 
plavanje, atletiko in kolesarjenje.

O.R.S hidratacijske tablete je 
prehransko dopolnilo s sladilom.
O.R.S je registrirana blagovna 
znamka.

Sestavine: glukoza (sladkor), 
citronska kislina, natrijev 
hidrogenkarbonat, natrijev klorid (sol), 
kalijev klorid, okus limone, polietilen 
glikol 6000, sladilo (sukraloza), 
riboflavin-5-fosfat (vitamin B2), vezivo 
(polivinil pirolidon).
Primerno za vegane in vegetarijance. 
Brez konzervansov. Ne vsebuje 
kvasa, glutena ali laktoze. 
Sušilno sredstvo v zaporki.
Kako shranjevati O.R.S: 
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C, 
zaščiteno pred vročino in vlago.
Shranjevati nedosegljivo otrokom!
Vsebnik mora biti vedno dobro zaprt.
Ne uporabljajte po datumu izteka 
roka uporabnosti (glejte spodnjo 
stran vsebnika ali škatle).

Neto količina: 
24 hidratacijskih tablet po 3,1 g  
(za 2,4 L napitka) = 74,4 g

Odrasli in otroci

Lokalni predstavnik: 
CARSO d.o.o. 
Litostrojska 46A  
1000 Ljubljana  
www.carso.si

Uporabno najmanj do:
Številka serije:
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hidratacijske tablete, s sladilom

hidratacijske tablete, s sladilom

Hranilna vrednost
(vsaka tableta raztopljena v 100 ml 
vode)
SESTAVINE 1 tableta 2 tableti
Energijska  
vrednost

8,6 kcal
(36 kJ)

17,2 kcal 
(72 kJ)

Maščobe 0 g 0 g
Ogljikovi hidrati 
- od tega sladkorji

1,826 g
1,826 g

3,652 g
3,652 g

Beljakovine 0 g 0 g
Vlaknine 0 g 0 g
Natrijev klorid 176 mg 352 mg
Citronska kislina 429 mg 858 mg
Kalijev klorid 150 mg 300 mg
Vitamin B2 0,3 mg

(19 % 
PDV)

0,6mg
(38 % 
PDV)

* PDV = Priporočen dnevni vnos
Vrednosti za ostala odmerjanja najdete v 
navodilu za uporabo, ki se nahaja v škatli.
mmol/L
Glukoza 101
Natrij 70
Kalij 20
Klorid 51
Citrat 22


