SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05

Potazek MAG x 50 kaps o przedłużonym działaniu
Cena: 16,28 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

50 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

ADAMED

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
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
Masa netto
Zawartość netto: 54,3 g
Charakterystyka
Suplement diety Potazek MAG przeznaczony jest do stosowania jako preparat ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na
potas oraz magnez. preparat polecany jest w szczególności osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawidłowe
funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować u
osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.
Stosowanie
1 kapsułka 2 razy dziennie.
Preparat należy przyjmować doustnie godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim, popijając wodą. W przypadku osób mających
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problem z połykaniem: kapsułkę należy otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego pokarmu.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, a sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem wilgocią.
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 apteka@tanie-leczenie.pl.
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