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Plusssz Elektrolity Sport *24 tabl.mus.
 

Cena: 10,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 tabl. (tuba)

Postać tabl.mus.

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  3 tabl. (dzienna porcja) zawierają:

Witamina C - 200mg

Magnez - 187,5mg

Wapń - 200mg

Chlorek - 200mg

Mangan - 0,5mg

Potas - 300mg

Sód - 600mg

Kolagen - 15mg

Koenzym Q10 - 400 µg
Opis produktu:
Tabletki musujące o smaku cytryna- grejpfrut.

Plusssz Elektrolity SPORT 100% Complex to profesjonalny preparat stworzony dla osób aktywnych fizycznie.

Oparty jest na wolno uwalniającym się węglowodanie PALATINOSETM, który prowadzi do mniejszego i zrównoważonego wzrostu
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poziomu glukozy we krwi. Posiada niski indeks glikemiczny (IG), dzięki czemu dłużej utrzymuje się we krwi zarówno podczas ćwiczeń,
jak również po ich zakończeniu. Oprócz tego preparat zawiera pełny zestaw elektrolitów (sód, potas, magnez, wapń, chlor), mangan,
który przyczynia się do utrzymania zdrowych kości oraz kolagen i wit. C.

WSPRACIE ORGANIZMU PODCZAS TRENINGU
REGENERACJA MIĘŚNI

Węglowodany to główne paliwo dla organizmu, dlatego ich wybór ma znaczenie!

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego.

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.

Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Mangan przyczynia się do utrzymania zdrowych kości.

Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń i po nich.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg witaminy C dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki witaminy C.
Sposób użycia:  rozpuścić jedną tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.
Zaleca się spożywać 3 tabletki dziennie.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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