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Katelin MAG B6 100 kapsułek
 

Cena: 42,69 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 100 kapsułek

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

"FOR-MED" SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Katelin MAG B6 suplement diety przeznaczony jest do stosowania w celu uzupełniania codziennej diety w potas, magnez i witaminę B6.
Szczególnie polecany osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i
mięśniowego.  Działanie i zastosowanie Katelin MAG B6 to suplement diety zawierający chlorek potasu, cytrynian magnezu i witaminę
B6. Kapsułki żelatynowe twarde o przedłużonym uwalnianiu zawierają mikropeletki uwalniające substancje w przedłużony sposób (SR).
Potas 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 utrzymaniu 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. Skład Jedna kapsułka zawiera 160
mg potasu (305 mg chlorku potasu), 30 mg magnezu (186 mg cytrynianu magnezu i 1 mg witaminy B6. Składniki: chlorek potasu; sole
magnezowe kwasu cytrynowego; składnik otoczki kapsułki – żelatyna; substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; skrobia
kukurydziana; substancja glazurująca – etyloceluloza; substancja zagęszczająca – hydroksypropylometyloceluloza; chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6); barwniki – kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, kurkumina. Produkt bezglutenowy, nie zawiera
laktozy. Przeciwwskazania Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie
zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. 
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