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Jonolit Jony tabl.mus. 20 tabl.
 

Cena: 15,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety
PRODUCENT: OLEOFARM
ILOŚĆ: 20 tabletek musujących

Jonolit Jony - elektrolity, 20 tabletek musujących

ZASTOSOWANIE:

Jonolit Jony zawiera 4 podstawowe elektrolity i glukozę, które pomagają eliminować uczucie zmęczenia, poprawiają pracę mózgu i
funkcjonowanie mięśni.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli – 3 tabletki musujące dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych
ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odzywania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

1 tabletkę musującą rozpuścić w 200 ml chłodnej wody. Produkt nadaje się do spożycia bezpośrednio po przyrządzeniu.

SKŁAD:

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.

Jonolit Jony zawiera substancje słodzące.
Dzienna porcja zawiera: 1 tabletka 3 tabletki
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Sód 260 mg 780 mg
Potas 150 mg (7,5%*) 450 mg (22,5%*)
Chlorek 80 mg (10%*) 240 mg (30%*)
Magnez 60 mg (16%*) 180 mg (48%*)
Glukoza 400 mg 1200 mg

OSTRZEŻENIA:

Zachować ostrożność, aby dziecko nie połknęło kapsułki.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed światłem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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