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Katelin+ SR x 50 kaps o przedłużonym uwalnianiu
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Kalii chloridum

Opis produktu
 

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: 50 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:
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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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