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Katelin+ SR x 100 kaps o przedłużonym uwalnianiu
 

Cena: 20,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Kalii chloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Katelin+ SR w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu od Lek-Am jest produktem przyczyniającym się do
utrzymania ciśnienia krwi na odpowiednim poziomie. Katelin+ SR jest produktem bezglutenowym, w którego składzie nie znajduje się
ponadto dodatek laktozy. Na co jest Katelin+ SR? Wskazaniem do stosowania produktu jest uzupełnienie zbilansowanej diety w potas.
Prawidłowy poziom potasu w organizmie jest bardzo istotny dla jego właściwego funkcjonowania. Potas wspomaga utrzymanie
właściwego ciśnienia krwi, działając przeciwstawnie do sodu. Pierwiastek ten wspiera też prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego, a oprócz tego wspomaga odpowiednią pracę układu mięśniowego. W suplemencie diety wykorzystano nowoczesną formę
mikropeletek, dzięki czemu uwalnianie potasu zostało spowolnione. W ten sposób udało się zredukować ryzyko podrażnienia przewodu
pokarmowego. Kapsułka Katelin+ SR rozpada się w żołądku, a wchłanianie potasu z mikropeletek następuje głównie w rejonie jelita
cienkiego.

W opakowaniu znajduje się 100 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu Katelin+ SR. W skład 2 kapsułek wchodzi 630 mg potasu (1220
mg chlorku potasu) (31,50% RWS), a także składniki pomocnicze, czyli żelatyna, celuloza mikrokrystaliczna E460(i), sorbitol E420,
etyloceluloza E462, hydroksypropylometyloceluloza E464, błękit brylantowy FCF E133 oraz pąs 4R E124. Suplement diety Katelin+ SR
należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i w dawkowaniu przez niego rekomendowanym. Wskazane dawkowanie Katelin+
SR to 2-3 kapsułki dziennie. Nie należy przekraczać podanych dawek produktu. Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Katelin+ SR
powinny być połykane w całości i popijane wodą. Jeśli jednak pacjent ma problem z połykaniem kapsułek, dopuszczalne jest
rozpuszczenie zawartości kapsułki w spożywanym pokarmie, a po przyjęciu popicie całości wodą.

Nie każdy pacjent powinien korzystać z suplementu diety Katelin+ SR. Przeciwwskazaniem do stosowania kapsułek o przedłużonym
uwalnianiu jest między innymi nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Suplement diety nie powinien być też stosowany
przez pacjentki spodziewające się dziecka, a także przez matki karmiące piersią. W czasie suplementacji należy wziąć pod uwagę inne
źródła przyjmowanego dziennie potasu oraz ich ilość.

Katelin+ SR to suplement diety i w ten sposób można go jedynie traktować. Produkt nie może być zatem traktowany jako zamiennik
zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia, a raczej jako ich dopełnienie. Każdy suplement diety, w tym również Katelin+ SR,
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wymaga prawidłowego sposobu przechowywania. Należy przechowywać go w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.
Kapsułki Katelin+ SR najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, zabezpieczając przed światłem i wilgocią. Opakowanie
kapsułek należy otwierać jedynie suchymi dłońmi – jeśli dojdzie do przypadkowego zmoczenia kapsułki, która nie ma być aktualnie
przyjęta, nie należy jej ponownie umieszczać w pojemniku z pozostałymi kapsułkami.

Składniki
Chlorek potasu, żelatyna, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna E460(i) , substancja wypełniająca - sorbitol E420
,substancja glazurująca - etyloceluloza E462 , substancja zagęszczająca - hydroksypropylometyloceluloza E464 , barwnik - błękit
brylantowy FCF E133 ,barwnik - pąs 4R E124 .

2 kapsułki zawierają:
Potas 630 mg (1220 mg chlorku potasu) (31,50%RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 100 kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu (brak masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka
Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupełniania normalnej diety w potas.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
2-3 kapsułki dziennie. Kapsułkę należy popić wodą.

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

Producent
Wyprodukowano przez:
Kreo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 82, 03-787 Warszawa
Informacja o produkcie:
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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