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Plusssz Junior Elektrolity + Multiwitamina
 

Cena: 11,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent POLSKI LEK

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Plusssz Junior Elektrolity + Multiwitamina

 

Odpowiedni bilans sodu, potasu i magnezu jest bardzo ważny dla zachowania prawidłowej równowagi wodno-elektrolitowej organizmu1,
także dziecięcego. Plusssz Junior Elektrolity + Multiwitamina pomoże w uzupełnieniu niezbędnych substancji, zwłaszcza w czasie
upałów i letnich aktywności. 

1„Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja”, red. nauk. prof. dr hab. med. Jarosz M., Instytut Żywności i Żywienia, 2012
„Report of the Scientific Committee on Food on composition and specification of food intended to meet the expenditure of intense
musculare_ ort, especially for sportsmen” EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL,
2001

Sód

bierze udział w gospodarce wodno-elektrolitowej i równowadze kwasowo-zasadowej. Wspomaga absorpcję wody oraz
węglowodanów.1 
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Potas 

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. 

Magnez 

pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego.

 

 

 

 

Glukoza

zaliczana jest do węglowodanów przyswajalnych, których spożycie szczególnie zalecane jest podczas wysiłku fizycznego.1

 

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE: 

Zaleca się spożywać 4 tabletki dziennie. Sposób przygotowania: Rozpuścić jedną tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody. Nie
przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

Składniki: 

regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; mleczan magnezu; glukoza; cytrynian potasu; substancja wypełniająca:
sorbitole; proszek buraczany; witaminy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina);
aromaty; barwniki: karoteny, ryboflawiny; substancje przeciwzbrylające: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy; substancje słodzące:
cyklaminiany, sacharyny

Plusssz Junior Elektrolity + Multiwitamina. Tabletki musujące o smaku pomarańczowym. Suplement diety. Zawiera cukier i substancje
słodzące.

Produkt może zawierać laktozę (z mleka).
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ZAWARTOŚĆ WITAMIN, SKŁADNIKÓW MINERALNYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH W ZALECANEJ DZIENNEJ PORCJI - 4
TABLETKI
 (% REALIZACJI REFERENCYJNYCH WARTOŚCI SPOŻYCIA)

Glukoza 1600 mg  
Sód 920 mg  
Potas 400 mg (20%)
Magnez 240 mg (64%)
Witamina C 24 mg (30%)
Niacyna 4,8 mg (30%)
Witamina E 3,6 mg (30%)
Kwas pantotenowy 1,8 mg (30%)
Witamina B6 0,42 mg (30%)
Ryboflawina 0,42 mg (30%)
Tiamina 0,33 mg (30%)
Kwas foliowy 60 µg (30%)
Biotyna 15 µg (30%)
Witamina B12 0,75 µg (30%)
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