
Ingrediente: apă deionizată; glucoză monohidrat; agent gelatinizant: caragenan; citrat sodic dihidrat; corector de aciditate: 
acid citric monohidrat; clorură de sodiu; clorură de potasiu; conservanți: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; îndulcitor: 
sucraloză; coloranți (caramel cu sul�t de amoniu, extract de ardei roșu, betanină, curcumină); arome.

Varianta cu aromă de portocale conține 0,2 g/l acid ascorbic pentru a imbunătăți stabilitatea soluției orale.

Proprietățile componentelor produsului:
- Glucoza are rol de a facilita absorbția intestinală a apei și a sodiului 
- Clorura este necesară pentru a realiza absorbția completă a sodiului și a glucozei
- Sodiu și potasiu sunt necesare pentru a înlocui pierderile de ioni esențiali provocate de diaree sau vărsături
- Citratul corectează acidoza provocată de diaree și deshidratare, crește absorbția intestinală a sodiului și a apei PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII ACCESAȚI
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Informații
nutriționale
Valoarea energetică
Carbohidrați, din care 
Glucoză 
Sodiu
Potasiu 
Clorură 
Citrat 

Osmolaritate
Sodiu 
Clorură 
Potasiu 
Citrat 
Glucoză 
Osmolaritate totală

mOsml/l
60,00 mOsm/l
50,00 mOsm/l
23,00 mOsm/l
19,00mOsm/l
80,00 mOsm/l
232,00 mOsm/l

Pentru
100ml
33,15 kJ/7,80 kcal
1950 mg
1450 mg
138,69 mg
91,87 mg 
178,47 mg
350,02 mg

Pentru 62,5ml 
(un plic)
20,72 kJ/4,88 kcal
1220 mg
910 mg
86,68 mg
57,42 mg
111,54 mg
218,76 mg

8 plicuri
cu soluție orală Recomandări:

- Sun-lyte este recomandat a � folosit pentru prevenirea sau corectarea deshidratării. Este un produs special formulat 
pentru persoanele care au pierdut cantități mari de apă. Asigură completarea aportului de apă și electroliți în caz de 
deshidratare prin pierderea de lichide gastrointestinale (diaree ușoară până la moderată), febră, transpirație abundentă, 
arsuri etc.   

Mod de administrare:
Copii cu vârsta peste 2 ani: oral, se va consuma în mici cantități, la �ecare 2-3 minute, în funcție de necesitate, nu mai mult 
de 8 plicuri pe zi. Produsul este gata pentru a � administrat. Se poate folosi atât la temperatura camerei, dar este 
recomandat a se administra rece sau congelat. După deschiderea plicului, acesta se va păstra la frigider și se va consuma în 
următoarele 24 ore.

Aviz important:
- Aliment destinat unor scopuri medicale speciale pentru regimul dietetic al persoanelor care au pierdut cantități mari de 
apă și electroliți (prin diaree, vărsături, transpirație abundentă)
- Produsul trebuie utilizat sub supraveghere medicală
- Produsul nu este propriu utilizării ca unică sursă de alimentație
- Nu se adminstrează pe cale parenterală
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- Se recomandă administrarea la copii cu vârste peste 2 ani
- Ingredientele naturale din compoziție pot determina apariția unui ușor precipitat
- La persoanele cu diabet trebuie să se țină cont de faptul că produsul conține glucoză

Păstrare:
- A se păstra la temperaturi sub 250C
- A se feri de lumină și umezeală

Forma de prezentare: cutie cu 8 plicuri (62,50ml soluție �ecare) cu arome diferite – 2 cu gust de portocale, 2 cu gust de 
lamâie, 2 cu gust de căpșune și 2 cu gust de cola.
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