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Aspot, potas i magnez, 60 tabletek powlekanych
 

Cena: 9,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Aspot, suplement diety wzbogacony o chroniącą przewód pokarmowy Formułę LenCover® potas z magnezem. Potas pomaga w
utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu nerwowego. Magnez pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego, wspomaga utrzymanie zdrowych kości i zębów, przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w utrzymaniu
równowagi elektrolitowej.

Zastosowanie

Uzupełnienie zapotrzebowania organizmu w potas i magnez,
Stany zwiększonego wysiłku fizycznego np. u osób ciężko pracujących fizycznie oraz sportowców uprawiających intensywny
trening - w przypadku wystąpienia skurczów mięśni,
Zmęczenie i znużenie w celu uzupełnienia zapotrzebowania organizmu w magnez,
Skurcze mięśnie.

Zalecane spożycie
1 tabletka 2 razy dziennie po posiłku.

Skład
Chlorek potasu, węglan magnezu, substancja wypełniająca - celuloza, len mielony odtłuszczony, substancja przeciwzbrylająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu - krzemiany, substancja glazurująca -
hydroksypropylometyloceluloza, substancja glazurująca - polidekstroza, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja glazurująca - glikol
polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca - talk, barwnik - ryboflawiny.

2 tabletki zawierają: Potas 315 mg (15,8 %)*, Magnez 75 mg (20 %)*, Len mielony odtłuszczony 20 mg.
*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Przechowywanie
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W zamkniętym opakowaniu.
W temperaturze 15-25°C.
W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego serca (blok).
Myasthenia gravis - choroba, której towarzyszy osłabienie i zmęczenie mięśni.
Ciężka niewydolność nerek.
Nadmiar potasu lub magnezu we krwi (hiperkaliemia lub hipermagnezemia).
Bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi.
Zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia).

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się zdrowy tryb życia oraz stosowanie zbilansowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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