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Plusssz Junior Elektrolity Complex 20 tabletek musujących
 

cena: 10,38 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie, mózg, układ nerwowy, układ
odpornościowy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki musujące

Producent POLSKI LEK

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
zmęczenie, znużenie

Opis produktu
 

Opis:
Plusssz Junior Elektrolity Complex zawiera 100% elektro complex – specjalnie dobrany dla dzieci zestaw i stężenie ważnych elektrolitów
(sód, potas, magnez,), glukozę oraz kompleks 5 witamin w ilościach zapewniających 100% dziennych Referencyjnych Wartości
Spożycia.

Składniki produktu zawarte w tabletce musującej po przygotowaniu tworzą roztwór nawadniający. Preparaty nawadniające to roztwory,
które w swoim składzie zawierają glukozę, potas i sód w odpowiednich stężeniach.
Polecany w trakcie upałów, podróży, aktywności sportowej, wysiłku umysłowego.
Gasi pragnienie i nawadnia organizm. Zadbaj o uzupełnienie płynów!
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego.
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Tiamina i Biotyna pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych.

Składniki: 
regulator kwasowości: kwas cytrynowy; glukoza; mleczan magnezu; diwęglan sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; cytrynian
potasu; substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; aromat; witaminy (amid kwasu nikotynowego,
chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, D-biotyna, cyjanokobalamina); koncentrat soku

buraka czerwonego w proszku; barwnik: karoteny; substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny; sok pomarańczowy
w proszku – 0,1%.

Sposób użycia: 
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rozpuścić jedną tabletkę w ½ szklanki (125 ml) chłodnej wody.
Zaleca się spożywać 4 tabletki dziennie.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Opakowanie:
Masa netto: 80 g (20 tabletek po 4 g)
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