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Potazek x 100 kaps o zmodyfikowanym uwalnianiu
 

Cena: 19,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Kalii chloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Potazek w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu jest preparatem uzupełniającym zapotrzebowanie
organizmu na potas, który może być używany w połączeniu ze zbilansowaną dietą. Wyrób przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych,
jednak nie powinny go stosować pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Na co pomaga Potazek? Wskazaniem do stosowania suplementu od producenta Adamed jest chęć uzupełnienia diety o potas. Produkt
może być pomocny w przypadku osób, które dbają o właściwe ciśnienie krwi. Potas jest pierwiastkiem, który nie tylko przyczynia się do
utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi, ale również wspomaga pracę układu nerwowego, a także funkcjonowanie mięśni.

W opakowaniu o masie netto 99 g znajduje się 100 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu Potazek. W skład 2 kapsułek wchodzi
1220 mg chlorku potasu, co daje 630 mg (31,5% RWS) jonów potasu. W skład 3 kapsułek wchodzi natomiast 1830 mg chlorku potasu,
co daje 960 mg (48% RWS) jonów potasu. Skład suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze: sacharoza, żelatyna, etyloceluloza,
poliwinylopirolidon, a także tlenki żelaza E172 i koszenila E120. Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta,
chyba że lekarz wyda inne wskazania.

Rekomendowana dawka suplementu diety Potazek to 1 kapsułka przyjmowana 2–3 razy na dobę. Suplement diety najlepiej połykać w
czasie posiłków lub bezpośrednio po nich, popijając odpowiednią ilością wody. Jeśli pacjent ma problem z połknięciem kapsułki,
dopuszczalne jest otworzenie jej i wsypanie zawartości do pokarmu. Należy to jednak zrobić bezpośrednio przed spożyciem posiłku, a
po zjedzeniu niezwłocznie popić go wodą. Nie zaleca się przekraczania wskazanej przez producenta dawki jednorazowej i dobowej. Jeśli
przy stosowaniu produktu pacjent zauważy objawy nadwrażliwości, zaleca się odstawienie suplementu diety. Również zaobserwowanie
u siebie jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z prowadzoną suplementacją wymaga konsultacji z lekarzem.

Istnieją również przeciwwskazania do spożywania suplementu diety Potazek, co oznacza, że nie każda osoba powinna go stosować. Z
produktu nie powinny korzystać osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Przeciwwskazaniem do stosowania 
suplementu diety Potazek jest też ciąża i karmienie piersią. Poza tym wyrób nie powinien być podawany pacjentom, którym zagraża
podwyższenie poziomu potasu we krwi lub u których stwierdzono wysoki poziom tego pierwiastka. Dodatkowo nie zaleca się
stosowania suplementu diety Potazek pacjentom zmagającym się z chorobą wrzodową (w tym zarówno z wrzodami żołądka, jak i
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wrzodami dwunastnicy).

Suplementu diety Potazek nie można traktować jak zamiennika zdrowej, zbilansowanej diety czy też zdrowego trybu życia, gdyż nie jest
w stanie ich zastąpić. Produkt wymaga przechowywania w temperaturze pokojowej, zabezpieczenia przed wilgocią i światłem, a także
przed dostępem dzieci.

Składniki
Chlorek potasu, substancja wypełniająca - sacharoza, składnik kapsułki - żelatyna , substancja wypełniająca - etyloceluloza , substancja
wiążąca - poliwinylopirolidon , barwnik - tlenki żelaza E172 , barwnik - koszenila E120

Zawartość w 2 kapsułkach

chlorek potasu 1220mg (31,5 % RWS)
630mg jonów potasu

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

