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KATELIN+ SR, KAPSUŁKI O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU,
100 SZTUK
 

Cena: 18,08 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.o prz.uwal.

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

Opis produktu
 

KATELIN+ SR, KAPSUŁKI O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU, 100 SZTUK

**Opis produktu:**

Potas zawarty w suplemencie diety Katelin + SR pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni i układu nerwowego oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu mięśniowego.

**Składniki:**

Chlorek potasu, żelatyna - składniki kapsułki, celuloza mikrokrystaliczna E460(i) - substancja wypełniająca, skrobia kukurydziana -
substancja wypełniająca, etyloceluloza E462 - substancja glazurująca, hydroksypropylometyloceluloza E464 - substancja zagęszczająca,
błękit brylantowy FCF E133 - barwnik, pąs 4R E124 - barwnik.
 
2 kapsułki zawierają: potas 630mg (1220mg chlorku potasu) (31,50%)*.
 
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

**Działanie:**

Potas zawarty w suplemencie diety Katelin+SR pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu mięśniowego.
Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupełniania normalnej diety w potas.

**Zalecane stosowanie:**
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2-3 kapsułki w ciągu dnia. Kapsułkę należy popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

100 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym
piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

Kreo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 82
03-787 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem. Produkt
nie zawiera glutenu i laktozy.

W okresie stosowania preparatu Katelin+SR nie należy przyjmować innych produktów zawierających potas.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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