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Aspot x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 14,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
chlorek potasu, węglan magnezu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, len makuchy, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza, dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, talk, ryboflawina

Zawartość w 4 tabletkach:

Potas 630mg (31,6% RWS)
Magnez 150mg (40% RWS)
Len mielony odtłuszczony 40mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek powlekanych (brak masy na opakowaniu)

Charakterystyka
Zalecany:

przy występowaniu skurczów mięśni,
dla wspomagania pracy mięśni, w tym pracy mięśnia sercowego,
w stanach zmęczenia i znużenia,
w celu uzupełnienia zapotrzebowania organizmu w potas i magnez,
w stanach zwiększonego wysiłku fizycznego np. u osób ciężko pracujących fizycznie oraz sportowców uprawiających
intensywny trening.
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Przeciwwskazania

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników,
ciężka niewydolność nerek,
nadmiar potasu lub magnezu we krwi (hiperkaliemia lub hlpermagnezemia),
bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi,
zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardla),
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego serca (blok),
myasthenia gravis - choroba której towarzyszy osłabienie, zmęczenie mięśni.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę 2-4 razy dziennie po posiłku.
Nie przekraczać dziennej porcji (4 tabletki).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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