
Шипучі таблетки з апельсиновим смаком • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

20%20%
хлорид 30%

30%

вітамін C 80 мг 100%
вітамін E 12 мг 100%
тіамін 1,1 мг 100%

1,4 мг 100%
ніацин 
рибофлавін 

16 мг 100%

100%1,4 мг 100%
100%100%
100%100%
100%100%

пантотенова кислота 
вітамін B6 
біотин 
фолієва кислота 
вітамін B12 
калій

6 мг 100%

64%
натрій 920 мг не стосується

не стосуєтьсяглюкоза 1600 мг
не стосуєтьсякоензим Q10 400 мкг
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Вміст вітамінів, мінералів та інших
 активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – чотири таблетки

50 мкг
200 мкг
2,5 мкг
400 мг
240 мг
240 мг
240 мг

Шипучі таблетки зі смаком манго та ананаса  • 24 штуки
Дієтична добавка 

BLOZ 3647471
EAN 5901785306989

Plusssz Електроліти 100% Комплекс для Людей Похилого Віку
Шипучі таблетки з лимонно – малиновим смаком • 24 штуки
Дієтична добавка
Без додавання цукру. Низький вміст натрію

BLOZ 3739161
EAN 5901785309256

Plusssz Електроліти Спорт 100% Комплекс
Шипучі таблетки з лимонно – грейпфрутовим смаком • 24 штуки
Дієтична добавка

BLOZ 3739121
EAN 5901785309270

СПЕКА СПОРТИВНА 
АКТИВНІСТЬ

ГІДРАТАЦІЯ
ОРГАНІЗМУ

З ФРУКТОВИМ 
СОКОМ
у формі порошку

ФІЗИЧНА 
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АКТИВНІСТЬ

СПОЖИВАННЯ 
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ВТОМЛЮВАНІСТЬ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ

Відповідне НАВОДНЕННЯ 
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Plusssz Електроліти + 100% Мультивітамін

Plusssz Електроліти + 100% Мультивітамін містить 100% електрокомплекс - спеціальний склад 
і концентрацію всіх найважливіших електролітів (натрію, калію, магнію, кальцію і хлориду), 
глюкозу та комплекс з 10 найважливіших вітамінів, що забезпечують 100% добової норми 
поживних речовин для дорослих. Рекомендується під час спекотної погоди, подорожей, занять 
спортом, розумових навантажень, фізичної роботи, після надмірного вживання алкоголю, 
втоми та втомлюваності!

Plusssz Юніор Електроліти Комплекс

Plusssz Юніор Електроліти Комплекс містить 100% електрокомплекс – спеціально підібраний для 
дітей склад і концентрацію важливих електролітів (натрію, калію, магнію), глюкозу та комплекс 
з 5 вітамінів, що забезпечують 100% добової норми поживних речовин. Інгредієнти продукту, 
що містяться в шипучій таблетці, після приготування утворюють розчин для наводнення. Препарати 
для наводнення організму - це розчини, що містять у своєму складі глюкозу, калій і натрій у відповідних 
концентраціях. Рекомендується під час спекотної погоди, подорожей, занять спортом, розумових 
навантажень. ВТАМОВУЄ СПРАГУ І НАВОДНЮЄ ОРГАНІЗМ. ПОДБАЙТЕ ПРО ДОСТАТНЄ НАСИЧЕННЯ 
ОРГАНІЗМУ ВОДОЮ!

НАВОДНЕННЯ
ОРГАНІЗМУ

СОКОМ
у формі порошку ПОДОРОЖІ

ФІЗИЧНА 
РОБОТА

НАДМІРНЕ ВЖИВАННЯ 
АЛКОГОЛЮ

ВТОМА ТА 
ВТОМЛЮВАНІСТЬ

Plusssz Електроліти 100% Комплекс для людей похилого віку - це препарат, призначений для людей 
похилого віку. Містить повний набір електролітів (натрій, калій, магній, кальцій, хлорид), екстракт 
кореня мітли м'ясника, який сприяє правильному кровообігу в нижніх кінцівках, а також вітаміни 
В6 і В12, які сприяють підтримці належного стану психологічних функцій. Без додавання цукру, 
вміст калію в препараті допомагає підтримувати правильний артеріальний тиск. 
ВІДПОВІДНЕ НАВОДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ!

В основі препарату -  вуглеводи PALATINOSE   з повільним вивільненням, котрі спричиняються до 
меншого та збалансованого підвищення рівня глюкози в крові. Завдяки низькому глікемічному 
індексу (ІГ), довше залишаються в крові як під час так і після тренувань. Додатково, препарат містить 
повний набір електролітів (натрій, калій, магній, кальцій, хлорид), марганець, що сприяють підтримці 
здорових кісток, а також колаген і вітамін C.

BLOZ 3665471
EAN 5901785307504
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(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – дві таблетки

калій 500 мг 
кальцій 200 мг 
магній 93,75 мг 
хлорид 160 мг 
натрій 200 мг 
вітамін B6 1,4 мг 
вітамін B12 2,5 мкг 
коензим Q10 400 мкг 
екстракт кореня мітли м'ясника 
(ruscus aculeatus L.) 20 мг 

не стосується

не стосується

не стосується

25%

250%250%

25%25%
50%50%

15%
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(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – три таблетки

вітамін C 200 мг
магній 187,5 мг
кальцій 200 мг
хлорид 200 мг
марганець 0,5 мг
калій 300 мг
натрій 600 мг
колаген 15 мг
коензим Q10 400 мкг не стосується

не стосується
не стосується

20%
64%

100%
100%
100%

 100%
 100%

  
  

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – чотири таблетки

не стосується
не стосується

тіамін 1,1 мг 
ніацин 16 мг 
вітамін B6 1,4 мг 
біотин 50 мкг 
вітамін B12 2,5 мкг 
магній 240 мг 
калій 400 мг 
натрій 580 мг 
глюкоза 3000 мг
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