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Jonolit Jony, Elektrolity, smak pomarańczowy, 20 tabletek
musujących
 

Cena: 7,51 pln

Opis słownikowy

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Jonolit Jony, smak pomarańczowy, 20 tabletek musujących

Jonolit Jony to suplement diety w postaci tabletek musujących do stosowania w celu uzupełnienia diety w 4 podstawowe elektrolity -
sód, potas, chlorek i magnez. Preparat Jonolit Jony może być przyjmowany przy przedłużających się biegunkach i uporczywych
wymiotach, aby ustabilizować równowagę wodno-elektrolitową. Preparat o smaku pomarańczowym do przygotowania doustnego płynu
nawadniającego o zmniejszonej osmolarności i zawartości sodu. Skład Jonolit Jony jest zgodny z zaleceniami ESPGHAN. Zawarty w
preparacie magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
i mięśni.

Zastosowanie

  Uzupełnienie diety w magnez, sód, chlorek i potas.
  Dla osób dorosłych.

Zalecane spożycie

  Dorośli: 3 tabletki dziennie.
  Rozpuścić 1 tabletkę musującą w 200ml chłodnej wody.

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.

3 tabletki zawierają:
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  sód 780mg, potas 450mg (22,5%)*, chlorek 240mg (30%)*, magnez 180mg (48%)*, glukoza 1200mg.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Ważne wskazówki

  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Preparat przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze poniżej
25°C. Nie zamrażać.
  Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
  Produkt zawiera cukier i substancje słodzące.
  Zawiera źródło fenyloalaniny.

Zawartość netto
79g

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