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Olimp potas x 60 tabl
 

Cena: 14,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cytrynian potasu; substancje wypełniające - celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja
wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Zawartość w 2 tabletkach

Cytrynian potasu
w tym: potas - 300 mg (15% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto 60 tabletek: 54 g
Masa netto 1 tabletki: 900 mg

Charakterystyka
Suplement diety zawierający cytrynian potasu, będący wysoko przyswajalnym źródłem potasu – niezbędnego składnika mineralnego
wszystkich organizmów.

Przeznaczenie: preparat przeznaczony do stosowania jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na
potas, polecany w szczególności dla osób dbających o prawidłowe ciśnienie krwi, pracę serca, mięśni i układu nerwowego,
spożywających duże ilości solonych potraw, żyjących w stresie, wykonujących intensywny wysiłek fizyczny lub umysłowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
2 tabletki dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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