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NATURELL POTAS 100 tabletek
 

Cena: 12,79 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

POTAS ORGANICZNY

w postaci glukonianu potasu

Dlaczego Naturell Potas Organiczny? Czy wiesz, że... Jak działa? Szczegóły produktu  

Dlaczego Naturell Potas Organiczny?
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organiczna postać – glukonian potasu

bez barwników – naturalny kolor tabletki

jedna tabletka zawiera 80 mg potasu

duże, ekonomiczne opakowanie – aż 100 tabletek

 

szwedzka jakość

bez cukru

bez laktozy

bezglutenowy

 

Czy wiesz, że...
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Potas jest makroelementem niezbędnym do zachowania prawidłowych czynności fizjologicznych i biochemicznych organizmu.

Główną rolą potasu w organizmie jest wspieranie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz mięśni. Równie ważna jest rola
potasu w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Potas w diecie występuje głównie w owocach (np. awokado, bananach), warzywach
(w pomidorach, brukselkach, ziemniakach), a także w ziarnach zbóż, nasionach roślin strączkowych, w mięsie oraz rybach1,2. Jeśli
jesteś osobą intensywnie aktywną fizycznie może to powodować zwiększoną utratę potasu wraz z potem2,3. W przypadku
niewystarczającej ilości potasu w nieodpowiednio zbilansowanej diecie oraz w razie jego zwiększonej utraty zaleca się suplementację
preparatami zawierającymi potas2.

 

Jak działa?

 

Potas organiczny:

przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi

uczestniczy w utrzymaniu odpowiedniej kurczliwości mięśni2, dzięki czemu pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
mięśniowego

 

jest jednym z ważniejszych elektrolitów w gospodarce wodno-elektrolitowej2,3

jest aktywatorem wielu enzymów biorących udział w metabolizmie składników odżywczych2,3
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uczestniczy w przekazywaniu impulsów nerwowych w układzie nerwowym i mięśniowym2, dzięki czemu wspiera prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego

zwiększona utrata potasu może być skutkiem np. intensywnego wysiłku fizycznego, nadmiernej potliwości, nadużywania kawy i alkoholu
oraz przewlekłego stosowania niektórych leków moczopędnych (diuretyki pętlowe, tiazydy)2,3

 

Naturell Potas Organiczny 
suplement diety

Suplement diety Naturell Potas Organiczny jest dla: • osób chcących zadbać o prawidłowe ciśnienie krwi • osób chcących zadbać o
układ nerwowy i mięśnie • osób, których niezbilansowana dieta nie dostarcza wystarczającej ilości potasu

1 Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Krystyna Iwanow, Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw
wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione Warszawa 2005. 2 Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006. 3 Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J., Normy żywienia dla populacji Polski i ich
zastosowanie, NIZP-PZH, Warszawa, 2020.

Szczegóły produktu

 
O produkcie Skład Zalecana porcja do spożycia Ostrzeżenia i dodatkowe informacje 

O PRODUKCIE

Naturell Potas Organiczny suplement diety zawiera potas w postaci organicznej – glukonianiu potasu. Produkt nie zawiera barwników
(m.in. dwutlenku tytanu, tlenków i wodorotlenków żelaza), a kolor tabletki jest naturalnym efektem składników w preparacie. Nie zawiera
cukru i laktozy, jest bezglutenowy – produkt odpowiedni np. dla diabetyków, osób z celiakią, nietolerancją laktozy.

   

 

SUPLEMENT DIETY
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