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Potazek MAG x 50 kaps o przedłużonym działaniu
 

Cena: 17,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Potazek MAG w postaci kapsułek o przedłużonym działaniu to produkt przeznaczony dla pacjentów dorosłych, w
skład którego wchodzą jony potasu i jony magnezu w odpowiednich dawkach.

Na co pomaga Potazek MAG? Wskazaniem do stosowania suplementu jest chęć uzupełnienia zdrowej diety o potas i magnez, by
łatwiej było pokryć codzienne zapotrzebowanie organizmu na te pierwiastki. Suplement diety może być pomocny w przypadku tych
pacjentów, którzy dbają o prawidłowe ciśnienie krwi, działanie układu nerwowego oraz funkcjonowanie mięśni. Potas jest pierwiastkiem
pomagającym utrzymać odpowiednie ciśnienie krwi, a magnez przyczynia się do redukcji znużenia i zmęczenia. Dodatkowo potas i
magnez wspierają pracę układu nerwowego oraz pracę mięśni.

W opakowaniu o masie netto 54,3 g znajduje się 50 kapsułek o przedłużonym działaniu Potazek MAG. W skład 2 kapsułek produktu
wchodzi 524,4 mg (26,2% RWS) potasu oraz 100 mg (26,7% RWS) magnezu, a dodatkowo składniki pomocnicze. Całkowity skład 1
kapsułki prezentuje się następująco: składniki czynne: chlorek potasu (potas) oraz sól magnezowa kwasu cytrynowego (magnez), a
także składniki pomocnicze: żelatyna, hydroksypropylometyloceluloza, etyloceluloza i celuloza, a oprócz tego ryboflawina oraz
kurkumina.
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się ze wskazówkami producenta dotyczącymi bezpiecznej suplementacji. Zalecane 
dawkowanie Potazek MAG powinno być przez pacjenta przestrzegane – należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w
ulotce, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Producent zaleca przyjmowanie 1 kapsułki Potazek MAG z częstotliwością 2 razy dziennie.
Suplement diety najlepiej przyjmować wraz z posiłkiem, ewentualnie bezpośrednio po jego zakończeniu. Kapsułkę należy połknąć i popić
wodą. Jeśli suplement diety będzie przyjmowany przez osobę mającą problem z połykaniem kapsułek, dopuszczalne jest ich otwarcie
oraz wsypanie zawartości bezpośrednio do posiłku. Należy to zrobić tuż przed spożyciem, a następnie całość popić wodą. Nie należy
przekraczać rekomendowanej dawki jednorazowej i dobowej produktu.

Nie każdy pacjent powinien stosować ten suplement diety. Przeciwwskazania do stosowania suplementu diety Potazek MAG obejmują
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kapsułki nie powinny być też przyjmowane przez pacjentki spodziewające się
dziecka oraz karmiące piersią. Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety Potazek MAG jest też choroba wrzodowa żołądka
i dwunastnicy. Produktu nie powinno się podawać również pacjentom zagrożonym podwyższonym stężeniem potasu we krwi bądź ze
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stwierdzonym wysokim poziomem tego pierwiastka w organizmie.

Suplement diety Potazek MAG nie może zastąpić zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, więc nie należy traktować go jako ich
substytutu. Może natomiast stać się ich uzupełnieniem. Produkt należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta, czyli w
temperaturze pokojowej, chroniąc go przed światłem i wilgocią. Suplement diety Potazek MAG wymaga również takiego
zabezpieczenia, aby był niewidoczny i niedostępny dla najmłodszych.

Składniki
chlorek potasu (potas), sól magnezowa kwasu cytrynowego (magnez), żelatyna, substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza,
substancja glazurująca - etyloceluloza, substancja wiążąca - celuloza, barwniki - ryboflawina, kurkumina.

Składniki w dawce dziennej (2 kapsułki): 

Potas - 524,4 mg, (26,2% RWS)
Magnez - 100 mg (26,7% RWS)

RWS – Referencyjne wartości spożycia

Producent
ADAMED Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

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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