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Plusssz elektrolity + multiwitamina, 24 tabletki musujące
 

cena: 10,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 24 tabletek

Postać tabletki musujące

Producent POLSKI-LEK

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Minerały

Opis produktu
 

Dlaczego tak ważne jest aby uzupełniać elektrolity?

Gdy jest gorąco organizm jest narażony na szybsze pocenie się, a tym samym utratę sporej ilości wody, którą należy bezwzględnie
uzupełniać. Wraz z nią tracimy coś jeszcze niezwykle ważnego dla naszego organizmu elektrolity. Odpowiedni bilans sodu, potasu i
magnezu jest bardzo ważny dla zachowania prawidłowej równowagi wodno-elektrolitowej organizmu.

Wskazania

Preparat Plusssz elektrolity + multiwitamina polecany jest w trakcie upałów, podróży, aktywności sportowej, wysiłku umysłowego, pracy
fizycznej, a także po nadmiernym spożyciu alkoholu, przy zmęczeniu i znużeniu.

Działanie

Składniki obecne w Plusssz elektrolity + multiwitamina:

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego.

Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Tiamina i Biotyna pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
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 Kwas foliowy i niacyna pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Witamina B6, B12 i Ryboflawina przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zaleca się spożywać 4 tabletki dziennie, rozpuszczając po jednej tabletce w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Skład

Składniki: regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan sodu; mleczan magnezu; glukoza; substancja wypełniająca: sorbitole;
węglan wapnia; chlorek potasu; cytrynian potasu; aromaty; witaminy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-
tokoferylu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-
biotyna, cyjanokobalamina); substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; substancje słodzące: cyklaminiany,
sacharyny; sok wieloowocowy w proszku - 0,1%; koenzym Q10.

Zawartość  w zalecanej dziennej porcji - cztery tabletki:

Witamina C, 80 mg, 100%
Witamina E, 12 mg, 100%
Tiamina, 1,1 mg, 100%
Ryboflawina, 1,4 mg, 100%
Niacyna, 16 mg, 100%
Kwas pantotenowy, 6 mg, 100%
Witamina B6, 1,4 mg, 100%
Biotyna, 50 μg, 100%
Kwas foliowy, 200 μg, 100%
Witamina B12, 2,5 μg, 100%
Potas, 400 mg, 20%
Chlor, 240 mg, 30%
Wapń, 240 mg, 30%
Magnez, 240 mg, 64%
Sód, 920 mg, -
Glukoza, 1600 mg, -
Koenzym Q10, 400 μg, -

(% dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia - dla osób dorosłych)

Uwagi do stosowania

Zawiera cukier i substancje słodzące.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLSKI LEK
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