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Katelin+SR, 50 kapsułek
 

cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 315 miligram

Opakowanie 50 kapsułek

Postać kapsułki

Producent LEKAM

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

W preparacie Katelin + SR znajduje się chlorek potasu oraz substancje pomocnicze, które wypełniają kapsułkę i umożliwiają jej
połknięcie. 1 kapsułka zawiera 315 mg potasu (610 mg chlorku potasu). Każdego dnia należy przyjmować od 2000 do 3000 miligramów
potasu.

Wskazania

Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupełniania normalnej diety w potas.

Działanie

KATELIN+ pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, mięśni, w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi

Skład

Chlorek potasu, żelatyna, celuloza mikrokrystaliczna E460(i) – substancja wypełniająca, sorbitol E420 – substancja wypełniająca,
etyloceluloza E462 – substancja glazurująca, hydroksypropylometyloceluloza E464 – substancja zagęszczająca, błękit brylantowy FCF
E133 – barwnik, pąs 4R E124 – barwnik.

Zawartość
Opakowanie zawiera: 50 kapsułek. 1 kapsułka zawiera 315 mg potasu (610 mg chlorku potasu).

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LEK-AM SP. Z O.O.

Pozwolenie: GIS 08/12
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Zalecana do spożycia dzienna porcja

2-3 kapsułki dziennie.
Kapsułkę należy popić wodą

Uwagi do stosowania

  Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

  Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

  Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

  W okresie stosowania produktu Katelin+ SR nie należy przyjmować innych produktów zawierających potas.

  Zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz aktywość fizyczna stanowią podstawę zachowania dobrego stanu zdrowia.

  Spożycie dziennej porcji Katelin+ SR zapewnia deklarowane korzyści dla zdrowia.
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