
Karta Produktu

Opis produktu: Suplement diety Potazek MAG przeznaczony jest do stosowania jako preparat ułatwiający 
 pokrycie zapotrzebowania organizmu na potas oraz magnez. Potazek MAG suplement diety 
 polecany jest w szczególności osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawidłowe 
 funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego.

Przeznaczenie: Potas zawarty w suplemencie diety PotazeK MAG wspomaga:
 • utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi,
 • prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, 
 • prawidłowe funkcjonowanie mięśni

 Magnez zawarty w suplemencie diety Potazek MAG:
 • przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
 • wspomaga utrzymanie równowagi elektrolitowej,
 • wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,
 • wspomaga prawidłowe funkcjonowaniu mięśni,
 • pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,
 • pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka 2 razy dziennie. Preparat przyjmować w trakcie posiłku lub tuż po nim, popijając 
 wodą. W przypadku osób mających problem z połykaniem kapsułkę należy otworzyć i wysypać 
 jej zawartość do spożywanego pokarmu bezpośrednio przed spożyciem. Niezwłocznie popić 
 wodą. 

Składniki: 1 kapsułka zawiera: chlorek potasu (potas), sól magnezowa kwasu cytrynowego (magnez),  
 żelatyna, substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja glazurująca 
 - etyloceluloza, substancja wiążąca – celuloza, barwniki – ryboflawina, kurkumina.

PotazeK MAG, suplement diety
500 mg chlorku potasu, 313 mg cytrynianu magnezu

Wysokiej jakości nowoczesny potas z magnezem

Ostrzeżenia: Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
 organizmu.
 • Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
 • Nie przekraczać zalecanej porcji  do spożycia w ciągu dnia.
 • Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
 • Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.
 • Produkt nie powinien być stosowany u osób zagrożonych podwyższonym stężeniem potasu. 
 • Nie stosować u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. 

 Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Opakowanie: 50 kapsułek.

Producent: ADAMED Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów.
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Ilość substancji o działaniu odżywczym lub fizjologicznym
w zalecanym przez producenta dziennym spożyciu: 

Składnik w 2 kapsułkach % RWS*

Cytrynian magnezu,

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

626 mg

Chlorek potasu, 1000 mg

w tym potas 524,4 mg 26,2%

w tym magnez 26,7%100 mg


