
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Potazek MAG, chlorek potasu + cytrynian magnezu, 50
kapsułek
 

Cena: 18,02 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Opis produktu
 

 

Potazek MAG przeznaczony jest do stosowania jako preparat ułatwiajacy pokrycie zapotrzebowania organizmu ma potas oraz magnez.
Polecany jest w szcególności osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi i prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu
nerwowego.Potas zawarty w suplemencie wspomaga: utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, prawidłowe funkcjonowanie mięśni i
układu nerwowego. Magnez zawarty w suplemencie przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspomaga
utrzymanie równowagi elektrolitowej , wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,mięśni, pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości, zębów.

Zastosowanie:suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka 2 razy dziennie. Preparat przyjmować w trakcie posiłku lub tuż po nim, popijając wodą. W przypadku
osób majacych trudności z połykaniem: kapsułkę należy otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego pokarmu bezpośrednio
przed spożyciem. Niezwłocznie popić wodą.

Składniki: chlorek potasu#℣佐⌡⌀瀀漀琀愀猀⌡⍃倣℣, sól magnezowa kwasu cytrtynowego#℣佐⌡⌀ 洀愀最渀攀稀⌡⍃倣℣, żelatyna, substancja wiążąca-
hydroksypropylometyloceluloza, sustancja glazurująca - etyloceluloza, substancja wiażąca - celuloza, barwniki - ryboflawina, kurkumina.
1 porcja produktu#℣佐⌡⌀ ㈀ 欀愀瀀猀甁䈀欀椀⌡⍃倣℣ zawiera: Chlorek potasu 1000mg w tym potas 524,4mg #℣佐⌡⌀㈀㘀Ⰰ㈀─⨀⌡⍃倣℣, cytrynian magnezu 626mg w tym
magnez 100mg ( 26,7%*). *RWS- Referencyjne Wartości Spożycia

Przeciwskazania: nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Nie stosować u osób z chorobą wrzodową żołądka
lub dwunastnicy. Produkt nie powinien być stosowany u osób zagrożonych podwyższonym stężeniem potasu. Nie stosować w
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przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Ważne wskazówki: Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych. Nie
przekraczać zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może byc stosowany jako substytut zróznicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niżź 25 stopni Celsjusza w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

