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ASPOT, 60 tabletek, ( 50 tabletek+10 tabletek gratis )
 

Cena: 7,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (+10 tabl.)

Postać tabl.

Producent S-LAB SP. Z O. O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Aspot - suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
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.

Właściwości składników
Potas wspiera w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, dodatkowo
wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Magnez wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, wpływa na utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego,
dodatkowo magnez wspomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz
wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

Formuła LenCover wpływa na ochronę przewodu pokarmowego.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie po posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, oraz nadmiaru potasu lub magnezu we krwi (hiperkaliemia lub
hlpermagnezemia).
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Nie stosować w przypadku bardzo niskiego ciśnienie tętnicze krwi oraz zmniejszeniu częstości akcji serca (bradykardia).

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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