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KATELIN MAG B6 60 kapsułek
 

Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.o prz.uwal.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościKATELIN MAG B6 60 kapsułek - produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupełniania normalnej diety w potas, magnez
i witaminę B6.Szczególnie polecany osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
i mięśniowego.DziałaniePotas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego i mięśniowego.Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzy maniu zdrowych kości i zębów,
wspomaga utrzymanie równowagi elektrolitowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.Witamina B6
pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.Zalecane spożycie

2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy obfi cie popić wodą.

Składnik zawartość w 2 kapsułkach * RWS zawartość w 3 kapsułkach * RWS
Potas 320 mg 16% 480 mg 24%

Magnez 60 mg 16% 90 mg 24%
Witamina B6 2 mg 142,86% 3 mg 214,28%

2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy obfi cie popić wodą.Składnik zawartość w 2 kapsułkach * RWS zawartość w 3 kapsułkach *
RWSPotas 320 mg 16% 480 mg 24%Magnez 60 mg 16% 90 mg 24%Witamina B6 2 mg 142,86% 3 mg 214,28%WażneNie stosować w
przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zaleca
się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Należy brać pod uwagę ilości potasu i magnezu
przyjmowanych z innych źródeł. Zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowania dobrego
stanu zdrowia. Spożycie dziennej porcji KatelinMAG B6 zapewnia deklarowane korzyści dla zdrowia.SkładnikiJedna kapsułka zawiera
160 mg potasu (305 mg chlorku potasu), 30 mg magnezu (186 mg cytrynianu magnezu) i 1 mg witaminy B6.SkładnikiChlorek potasu;

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/katelin-mag-b6-60-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

sole magnezowe kwasu cytrynowego; składnik otoczki kapsułki – żelatyna; substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna;
skrobia kukurydziana; substancja glazurująca – etyloceluloza; substancja zagęszczająca – hydro ksypropylometyloceluloza;
chlorowodorek pirydo ksyny (witamina B6); barwniki– kompleksy miedziowe chlo ro fi li i chlorofi lin, kurkumina.Produkt bezglutenowy,
nie zawiera laktozy.ProducentLek-AmAl. Jana Pawła II 80 (II piętro),00-175 Warszawa
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