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Jonolit Jony 20 tabletek musujących + GRATIS Mag-Vitum
B6 - 20 tabletek musujących
 

Cena: 9,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl. + 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Jonolit Jony - 20 tabletek musujących + GRATIS Mag-Vitum B6 - 20 tabletek musujących
suplementy diety

Wskazania:

  Oleofarm Jonolit Jony polecany jest osobom dorosłym w celu uzupełniania diety w magnez, sód, potas i chlorek.
  Polecany przy wzmożonej aktywności fizycznej, upałach lub gorączce.

Właściwości:

Preparat uzupełniający dietę w 4 podstawowe elektrolity takie jak: magnez, potas, chlorek i sód.

  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.

Dzienna porcja zawiera: 1 tabletka 3 tabletki

  Sód - 260 mg 780 mg
  Potas - 150 mg (7,5%*) 450 mg (22,5%*)
  Chlorek - 80 mg (10%*) 240 mg (30%*)
  Magnez - 60 mg (16%*) 180 mg (48%*)
  Glukoza - 400 mg 1200 mg

* % referencyjnej wartości spożycia
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Składniki:

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.

Stosowanie:

  Dorośli - 3 tabletki musujące dziennie.

1 tabletkę musującą rozpuścić w 200 ml chłodnej wody. Produkt nadaje się do spożycia bezpośrednio po przyrządzeniu.

Ważne:

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
  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.

MAG-Vitum + witamina B6 - 20 tabletek musujących

Wskazania:

  Zalecany dla osób dorosłych w celu uzupełniania diety w magnez i witaminę B6.
  Szczególnie dla osób aktywnych, uprawiających sport, intensywnie pracujących i uczących się.

Właściwości:

  Magnez i witamina B6 - przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.
  Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, a witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Skład:

Regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglan magnezu, substancja wiążąca: sorbitole, regulator kwasowości: węglany sodu, regulator
kwasowości: kwas jabłkowy, tlenek magnezu, aromaty, substancja wiążąca: glikol polietylenowy, sproszkowany koncentrat soku z
buraka ćwikłowego, substancja słodząca: sukraloza, barwnik ryboflawiny, chlorowodorek pirydoksyny.

Stosowanie:

1 tabletka musująca dziennie.

Producent: OLEOFARM
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