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ASPOT, 60 tabletek
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik magnez z potasem

Postać tabletki

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie uzupełnienie magnezu i potasu

Opis produktu
 

Potas z magnezem wzbogacony o chroniącą przewód pokarmowy formułę LenCover. Do stosowania przy występowaniu skurczów
mięśni, dla wspomagania pracy mięśni – w tym pracy mięśnia sercowego, w stanach zmęczenia i znużenia. Dla osób dorosłych w celu
uzupełnienia zapotrzebowania organizmu w potas i magnez, w skurczach mięśni, w stanach zwiększonego wysiłku fizycznego np. u
osób ciężko pracujących fizycznie oraz sportowców uprawiających intensywny trening - w przypadku wystąpienia skurczów mięśni, w
stanach zmęczenia i znużenia w celu uzupełnienia zapotrzebowania organizmu w magnez.

ASPOT - działanie:

potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego; magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów

ASPOT - 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

ASPOT - dawkowanie:

1 tabletka 2 razy dziennie po posiłku, nie przekraczać dziennej porcji
2 tabletki zawierają: potas 315 mg (15,8% RWS), magnez 75 mg (20% RWS), len mielony odtłuszczony 20 mg

ASPOT - przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, ciężka niewydolność nerek, nadmiar potasu lub magnezu we krwi (hiperkaliemia lub
hipermagnezemia), bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia), zaburzenia przewodnictwa
przedsionkowo-komorowego serca (blok), myasthenia gravis - choroba, której towarzyszy osłabienie i zmęczenie mięśni

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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