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Potazek x 50 kaps o zmodyfikowanym uwalnianiu
 

Cena: 18,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

Masa netto
50 kapsułek
zawartość netto opakowania: 49,5g

Charakterystyka
Suplement diety Potazek przeznaczony jest do stosowania jako preparat ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na potas.
Potazek suplement diety polecany jest w szczególności dla osób dbających o prawidłowe ciśnienie krwi.
Potas zawarty w suplemencie diety wspomaga:

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,
prawidłowe funkcjonowanie mięśni,
utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę 2-3 razy dziennie.
Preparat przyjmować w czasie posiłku lub tuż po nim popijając wodą.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

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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