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Jonolit Jony tabl.mus. 20 tabl. tabl.mus. - 20 tabl.
 

Cena: 10,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Jonolit Jony
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Nieznośne upały
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"Syndrom dnia wczorajszego"
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Wysoka aktywność umysłowa
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Zwiększona aktywność fizyczna
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suplement diety

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

Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz

przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia.

Potas pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego,

pomaga w utrzymywaniu prawid?owego ci?nienia krwi oraz w

prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni.

W stanach odwodnienia organizmu, niezale?nie od ich przyczyny,

zaburzeniom ulega

równowaga wodno-elektrolitowa. Konieczne jest wtedy uzupe?nianie

diety w glukoz? i minera?y podane w odpowiednich proporcjach.

Glukoza poprawia prac? mózgu, b?d?c jedynym materia?em

energetycznym dla tkanki nerwowej.
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Jakie elektrolity zawiera Jonolit Jony?
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Sód

Sód jest potrzebny w organizmie, aby utrzyma? równowag? p?ynów

ustrojowych. Pomaga równie? regulowa? prac? nerwów i utrzyma?

prawid?ow? kurczliwo?? mi??ni.

Nerki, ko?ci i jelita bior? udzia? w utrzymaniu prawid?owego poziomu

fosforanów w organizmie. Fosforany s? niezb?dne do wielu ró?nych

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

https://www.aptekanova24.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

funkcji i ?ci?le wspó?dzia?aj? z wapniem.
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Potas

Potas jest szczególnie wa?ny dla regulacji czynno?ci serca. Wspomaga

równie? prawid?owe funkcjonowanie nerwów i mi??ni.
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Chlorek

Chlorek jest niezb?dny do utrzymania w?a?ciwej równowagi p?ynów

ustrojowych.
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Magnez

Magnez jest kluczowym minera?em, który reguluje wiele wa?nych

funkcji, takich jak skurcze mi??ni, rytm serca i funkcje nerwowe.

 

 

 

 

Jonolit Jony to również:
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Pomarańczowy smak
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Jonolit Jony wyró?nia si? intensywnym pomara?czowym smakiem. W

jego sk?adzie wyst?puje naturalny pomara?czowy aromat.
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20 tabletek musujących

Jonolit Jony to a? 20 tabletek musuj?cych w por?cznej tubie. W kilka

chwil przygotujesz nawadniaj?cy p?yn.
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Czym są elektrolity?

Elektrolity s? pierwiastkami naturalnie wyst?puj?cymi w organizmie i

kontroluj? wa?ne funkcje ?yciowe, dlatego niedobór elektrolitów wi??e
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si? z powa?nymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Elektrolitami w ciele s? wodne roztwory jonów: sodu, potasu, wapnia,

magnezu, chlorku i fosforanu, które maj? zdolno?? przewodzenia pr?du

elektrycznego i odgrywaj? bardzo wa?n? rol? w przewodzeniu

impulsów nerwowych.

Brak równowagi elektrolitowej zaburza przep?yw impulsów nerwowych,

przez co organizm nie jest w stanie funkcjonowa? prawid?owo.

 

 

 

Funkcje elektrolitów. 

Funkcje elektrolitów najlepiej zobrazowa? przyk?adem zaburze? pracy

mi??ni, z którymi niemal ka?dy mia? do czynienia. Brak równowagi
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jonów wapnia, sodu i potasu powoduje nag?e, niekontrolowane

skurcze mi??ni – np. ?ydki lub powieki.

Równowaga wodno-elektrolitowa jest jedn? z kluczowych kwestii w

utrzymaniu homeostazy w ciele. Odgrywa ona wa?n? rol? w ochronie

funkcji komórkowych, przep?ywie krwi i wody przez tkanki, równowa?y

ci?nienie krwi, reguluje prac? nerwów i mi??ni oraz korzystnie wp?ywa

na odbudow? uszkodzonych tkanek.

 

 

 

 

Zalecane spożycie:
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Doro?li – 3 tabletki musuj?ce dziennie. Nie nale?y przekracza?

zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Spo?ycie w nadmiernych

ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy. Suplementy diety nie

mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Utrzymanie prawid?owego stanu zdrowia wymaga zrównowa?onego

odzywania i prowadzenia zdrowego trybu ?ycia.

Zastosowanie:

Jonolit jony polecany jest osobom doros?ym w celu uzupe?niania diety

w magnez, sód, potas i chlorek.

Sposób użycia:

1 tabletk? musuj?c? rozpu?ci? w 200 ml ch?odnej wody. Produkt

nadaje si? do spo?ycia bezpo?rednio po przyrz?dzeniu.

Składniki:

regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy; diw?glan sodu; substancja

wi???ca: sorbitole; w?glan magnezu; cytrynian potasu; chlorek potasu;

aromat pomara?czowy naturalny; substancja wi???ca: glikol

polietylenowy; sproszkowany koncentrat soku z buraka ?wik?owego;

substancja s?odz?ca: sukraloza; barwnik; ryboflawiny.
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Jonolit Jony zawiera substancje s?odz?ce.

 

 

 

 

Dzienna porcja zawiera: 1 tabletka 3 tabletki
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
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Przechowywanie: 

przechowywa? w nienas?onecznionym, suchym miejscu, w

temperaturze pokojowej, w  zamkni?tym opakowaniu. Suplementy diety

powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.

Kod kreskowy:

5 904960 015072

Kraj pochodzenia:

Polska
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