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Potazek 0,61 g, 50 kaps potas minerały skurcze
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 kapsułek

Postać kapsułki

Producent LEKAM

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Magnez

Opis produktu
 

Substancją czynną zawartą w kapsułkach leku Potazek jest chlorek potasu, który wspomaga:

pracę układu nerwowego,

funkcjonowanie mięśni,

utrzymanie właściwego poziomu ciśnienia krwi,

usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z organizmu,

regulację równowagi kwasowo-zasadowej.

2 kapsułki zawierają  640mg potasu, to jest 32% dziennej zalecanej dawki do spożycia.

Wskazania

Potazek jest preparatem zawierającym chlorek potasu w formie mikropeletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Zalecany w szczególności u osób z obniżonym poziomem potasu oraz podatnych na jego utratę.

Działanie

Suplement diety Potazek przeznaczony jest do stosowania jako preparat ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na potas.
Suplement diety Potazek polecany jest w szczególności osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi. Potas zawarty w suplemencie
diety Potazek wspomaga:
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 utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi,

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,

prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 kapsułka 2-3 razy dziennie.

Preparat przyjmować w trakcie posiłku lub tuż po nim, popijając wodą. W przypadku osób mających problem z połykaniem: kapsułkę
należy otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego pokarmu bezpośrednio przed spożyciem. Niezwłocznie popić wodą.

Skład

1 kapsułka zawiera 610 mg chlorku potasu (320 mg potasu).

Sacharoza - substancja wypełniająca, żelatyna - składnik kapsułki, etyloceluloza - substancja wypełniająca, poliwinylopirolidon -
substancja wiążąca, tlenki żelaza E172 - barwnik, koszenila E120 - barwnik.

Uwagi do stosowania

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zawartość50 kapsułek z mikropeletkami.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ADAMED
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