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Plusssz Junior Elektrolity Complex tabletki musujące, 20 tbl
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Plusssz Junior Elektrolity Complex - tabletki musujące o smaku pomarańczowym 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.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych.

Preparat gasi pragnienie i nawadnia organizm. Polecany do stosowania w trakcie upałów, podróży, aktywności sportowej, wysiłku
umysłowego.

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.

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%.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
Zawartość witamin, składników mineralnych i innych składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji - cztery tabletki (% dziennych
Referencyjnych Wartości Spożycia - dla osób dorosłych)

Składnik  4 tabletki % RWS*

Tiamina 1,1 mg 100%
Niacyna 16 mg 100%
Witamina B6 1,4 mg 100%
Biotyna 50 μg 100%
Witamina B12 2,5 μg 100%
Magnez 240 mg 64%
Potas 400 mg 20%
Sód 580 mg -
Glukoza 3000 mg -
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

 

 

Plusssz Junior Elektrolity Complex zawiera cukier i substancje słodzące i sok owocowy w proszku.

Sposób użycia:
1 tabletkę rozpuścić w 1/2 szklanki (125 ml) chłodnej wody.

Zaleca się spożywać 4 tabletki dziennie.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Opakowanie: 20 tabletek musujących o smaku pomarańczowym

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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