P.W.JAKON
Totum Sport
http://organizmbeztoksyn.pl/produkt/totum-sport

Cena

96.00 PLN

Cena netto

78.05 PLN

TOTUM Sport

Suplement diety do stosowania doustnego

Opakowanie zawiera 10 saszetek

zawierających 20 ml TOTUM SPORT

Całkowita zawartość opakowania:

200 ml e
TOTUM SPORT to UNIKALNY na polskim rynku, w pełni NATURALNY suplement diety, który natychmiastowo uzupełnia elektrolity tracone podczas wysiłku
fizycznego. W efekcie, zwiększa Twoją WYDOLNOŚĆ, podnosi WYTRZYMAŁOŚĆ oraz przyśpiesza REGENERACJĘ.

Popularne preparaty dla sportowców zawierają zwykle 4-5 elektrolitów. TOTUM SPORT, jako jedyny, dostarcza Twojemu organizmowi KOMPLET 78 MINERAŁÓW

i pierwiastków śladowych, we właściwych dla ludzkiego ciała proporcjach.

Elektrolity te są NIEZBĘDNE do NAWODNIENIA organizmu, produkcji ENERGII
w komórkach mięśniowych, utrzymania optymalnej SIŁY i SZYBKOŚCI w trakcie wysiłku, a w konsekwencji znaczącej poprawy Twojej formy i wyników
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sportowych.

TOTUM SPORT, dzięki swojemu oceanicznemu pochodzeniu, jest bardziej BIODOSTĘPNY niż minerały syntetyczne i działa od nich skuteczniej,

bo na POZIOMIE KOMÓRKOWYM.

TOTUM SPORT wytwarzany jest przez Laboratoires Quinton International

w Cox k. Alicante (Hiszpania). Surowiec pobierany jest na głębokości 30 metrów,
z najczystszych i najbogatszych w BIOLOGICZNIE AKTYWNE SKŁADNIKI, chronionych wód Zatoki Biskajskiej. Następnie zostaje on poddany procesowi ZIMNEJ
MIKROFILTRACJI, przeprowadzanej w warunkach laboratoryjnych, przy zachowaniu najwyższych standardów. Uzyskany finalnie HIPERTONIK zamykany jest bez
dostępu tlenu w wygodnych, ultralekkich saszetkach, wprost idealnych do stosowania podczas treningu lub zawodów.

Suplement diety do stosowania doustnego

Skład: 100% woda morska

TOTUM SPORT nie zawiera węglowodanów, białek, tłuszczów ani konserwantów mogących powodować alergie lub reakcje nietolerancji.

Termin przydatności do spożycia: na bocznej ścianie opakowania.

Zalecane stosowanie: od 1 do 3 saszetek dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. TOTUM SPORT nie zastępuje zróżnicowanej diety.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Produkcja: Laboratoires Quinton International S.L.

C/Aznar, 6. RGSEM 26.04112/A, P.I. Virgen del Carmen. 03350 Cox., Hiszpania
Dystrybucja w Polsce: Quinton Polska Sp. z o.o., al. Jaworowa 39, 53-122 Wrocław
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