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JONOLIT JONY + MAG-vitum +witamina B6 20+20 tabletek
musujących
 

Cena: 9,80 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl. + 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

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

**Opis produktu:**

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.

**Składniki:**
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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*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Mag-Vitum x 20 tabl musujących
kwas cytrynowy, węglan magnezu, sorbitole,kwas jabłkowy,sproszkowany koncentrat soku z buraka ćwikłowego.
**Zalecane spożycie:**

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.

**Wielkość opakowania:**

20+20 tabletki musujące

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

POLSKI LEK
Chopina 10
Wadowice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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