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669304080

 

 

Potazek 50 kaps
 

Cena: 12,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,61 g

Opakowanie 50 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: ADAMED 

Pieńków 149 

05-152 Czosnów

ILOŚĆ: 100 kapsułek

 

Potazek to suplement diety zawierający kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu.
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ZASTOSOWANIE:

Potas zawarty w suplemencie diety Potazek wspomaga:

prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego

prawidłowe funkcjonowanie mięśni

utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi

Potazek suplement diety polecany jest w szczególności dla osób dbających o prawidłowe
ciśnienie krwi.

Przeznaczony jest do stosowania jako preparat ułatwiający pokrycie zapotrzebowania
organizmu na potas.

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka 2-3 razy dziennie. Preparat przyjmować w czasie posiłku lub tuz 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.

 

Sk?adniki 2 kapsu?ki (% RWS*) 3 kapsu?ki (% RWS*)

Chlorek potasu w tym: 1220 mg 1830 mg

- potas 640 mg (32%) 960 mg (48%)

* RWS - referencyjne warto?ci spo?ycia
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SKŁAD:

Potas (chlorek potasu), sacharoza, żelatyna, substancja glazurująca - etyloceluloza,
substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza,
koszenila.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st.
Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma
zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

