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Katelin MAG B6 x 60 kaps
 

Cena: 21,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Katelin MAG B6 w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu od Lek-Am jest produktem dedykowanym pacjentom
dorosłym. Suplement diety jest wyrobem bezglutenowym. W jego składzie nie znajduje się też dodatek laktozy. Na co jest Katelin MAG
B6? Wskazaniem do stosowania suplementu jest wzbogacenie zdrowej diety w potas, magnez oraz witaminę B6 w optymalnie
dobranych do potrzeb organizmu dawkach. Suplement diety Katelin MAG B6 szczególnie sprawdzić może się w przypadku osób, które
chcą zadbać odpowiednio o swoje ciśnienie krwi, a także wspomóc funkcjonowanie swojego układu nerwowego oraz układu
mięśniowego.

Zawarty w suplemencie diety Katelin MAG B6 potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a oprócz tego wspiera pracę
układu nerwowego oraz pracę układu mięśniowego. Magnez natomiast przyczynia się do redukcji uczucia znużenia i zmęczenia, a
oprócz tego wspomaga pracę mięśni i układu nerwowego. Magnez dodatkowo wspiera kondycję zdrowych kości i zębów, a oprócz tego
wspiera utrzymanie równowagi elektrolitowej. Pierwiastek ten przyczynia się też do utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych.
Witamina B6 natomiast wspomaga produkcję erytrocytów, a oprócz tego przyczynia się do redukcji znużenia i zmęczenia. Dodatkowo
witamina B6 wspiera pracę układu odpornościowego, a poza tym wspomaga pracę układu nerwowego i przyczynia się do utrzymania
odpowiednich funkcji psychologicznych.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu Katelin MAG B6. W skład 2 kapsułek suplementu diety wchodzi 320
mg (16% RWS) potasu, 60 mg (16% RWS) magnezu oraz 20 mg (142,86% RWS) witaminy B6. Skład uzupełniają substancje pomocnicze,
czyli żelatyna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, etyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, kompleksy miedziowe
chlorofili i chlorofilin, a także kurkumina. Suplement diety Katelin MAG B6 należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Rekomendowane przez producenta dawkowanie Katelin MAG B6 to 2-3 kapsułki dziennie. Najlepiej połykać je w całości i popijać
odpowiednią ilością wody. Jeżeli pacjent nie jest w stanie połknąć kapsułki, dopuszczalne jest jej otwarcie i wysypanie jej zawartości do
pokarmu – po przyjęciu tego pokarmu należy jednak całość niezwłocznie popić płynem.

Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z suplementu diety Katelin MAG B6. Przeciwwskazaniem do przyjmowania kapsułek jest
nadwrażliwość na ich składniki aktywne lub składniki pomocnicze. Suplement diety nie powinien być też stosowany przez młodzież i
dzieci, gdyż jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie powinny z niego też korzystać pacjentki oczekujące dziecka, a także matki
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karmiące piersią.

Katelin MAG B6 to suplement diety, więc nie zastąpi zróżnicowanych posiłków, czy też zdrowego trybu życia, ale może stać się ich
dopełnieniem. Nie należy przyjmować większych dawek produktu niż rekomendowane. Suplement diety Katelin MAG B6 wymaga
przechowywania w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Należy zadbać też o to, aby kapsułki były przechowywane w
temperaturze pokojowej oraz zabezpieczyć je dobrze przed działaniem wilgoci oraz światła.

Składniki
Chlorek potasu; sole magnezowe kwasu cytrynowego; składnik otoczki kapsułki – żelatyna; substancja wypełniająca – celuloza
mikrokrystaliczna; skrobia kukurydziana; substancja glazurująca – etyloceluloza; substancja zagęszczająca –
hydroksypropylometyloceluloza; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwniki – kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin,
kurkumina.

Zawartość w 2 kapsułkach:

Potas - 320 mg (16% RWS)
Magnez - 60 mg (16% RWS)
Witamina B6 - 20 mg (142,86% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupełniania normalnej diety w potas, magnez i witaminę B6. Szczególnie polecany
osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.
Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony dla osób
dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy obficie popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15°C–25°C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
Wyprodukowane przez KREO 
Kreo Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 19S, 03-075 Warszawa
dla LEK-AM
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym

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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