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Potazek x 100 kaps.
 

Cena: 20,71 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,61 g

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Substancja
czynna

Kalii chloridum

Opis produktu
 

POTAZEK to suplement diety zawierający Potas (chlorek potasu). Potazek ułatwia uzupełnienie zapotrzebowania na potas w organizmie
oraz polecany jest osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi.

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

Zawartość składników w zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu:
w 2 kapsułkach chlorek potasu 1220mg w tym potas 640mg
%ZDS* potas 32%
w 3 kapsułkach chlorek potasu 1830mg w tym potas 960mg
%ZDS* potas 48%

*ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie

Działanie:
Suplement diety stanowi źródło potasu- pierwiastka, który wskazany jest szczególnie dla osób chcących zadbać o prawidłowe ciśnienie
krwi. Ponadto Potas pomaga w utrzymania prawidłowego działania układu nerwowego oraz prawidłowego funkcjonowania mięśni u
osób dorosłych. Suplement diety w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Sposób użycia:
Przyjmować doustnie 1 kapsułka 2-3 razy dziennie. Suplement należy przyjmować w czasie jedzenia lub po jego spożyciu, popijając
wodą.

Uwaga!
Suplement wskazany dla osób dorosłych. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w
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przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu. Nie zaleca się stosować w czasie ciąży i karmienia piersią. Preparat nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym i nienasłonecznionym w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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