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Jonolit Jony x 20 tabl musujących + Mag-Vitum x 20 tabl
musujących GRATIS!!!
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Jonolit Jony x 20 tabl musujących
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan sodu; substancja wiążąca: sorbitole; węglan magnezu; cytrynian potasu; chlorek
potasu; aromat pomarańczowy naturalny; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; sproszkowany koncentrat soku z buraka
ćwikłowego; substancja słodząca: sukraloza; barwnik; ryboflawiny.

1 tabletka zawiera:

Sód - 260 mg*
Potas - 150 mg (7,5% RWS)
Chlorek - 80 mg (10% RWS)
Magnez - 60 mg (16% RWS)
Glukoza - 400 mg*

Mag-Vitum x 20 tabl musujących

kwas cytrynowy, węglan magnezu, sorbitole,kwas jabłkowy,sproszkowany koncentrat soku z buraka ćwikłowego.

1 tabletka zawiera:

Magnezu 300 mg* (80%RWS)
Witaminy B6 (100%RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
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RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Jonolit Jony x 20 tabl musujących
20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Mag-Vitum x 20 tabl musujących
20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Jonolit Jony x 20 tabl musujących

Jonolit Jony zawiera 4 podstawowe elektrolity i glukozę, które pomagają eliminować uczucie zmęczenia, poprawiają pracę
mózgu i funkcjonowanie mięśni.
Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, pomaga w utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
W stanach odwodnienia organizmu, niezależnie od ich przyczyny, zaburzeniom ulega równowaga wodno-elektrolitowa.
Konieczne jest wtedy uzupełnianie diety w glukozę i minerały podane w odpowiednich proporcjach.
Glukoza poprawia pracę mózgu, będąc jedynym materiałem energetycznym dla tkanki nerwowej.

Mag-Vitum x 20 tabl musujących

Magnez i witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
Ponadto magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, a witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Zastosowanie: preparat polecany jest osobom dorosłym w celu uzupełniania diety w magnez i witaminę B6. Polecany jest
szczególnie osobom aktywnym, uprawiającym sport, intensywnie pracującym i uczącym się.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Stosowanie
Jonolit Jony x 20 tabl musujących
Dorośli – 3 tabletki musujące dziennie. 1 tabletkę musującą rozpuścić w 200 ml chłodnej wody. Produkt nadaje się do spożycia
bezpośrednio po przyrządzeniu.

Mag-Vitum x 20 tabl musujących
1 tabletkę dzienne rozpuścić tabletkę w 200 ml chłodnej wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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