
KatelinMAG B6 (chlorek potasu, cytrynian magnezu, witamina B6), Suplement diety

Kapsułki żelatynowe twarde o przedłużonym uwalnianiu – zawierają mikropeletki uwalniające w prze dłużony 
sposób (SR) chlorek potasu, cytrynian magnezu i witaminę B6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
60 kapsułek. Jedna kapsułka zawiera 160 mg potasu (305 mg chlorku potasu), 30 mg magnezu (186 mg cytry-
nia nu mag ne zu) i 1 mg witaminy B6.

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupełniania normalnej diety w potas, magnez i wita mi nę B6. 
Szcze  gólnie polecany osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego i mięśniowego.

DZIAŁANIE:
Potas  pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
ner wowego i mięśniowego.
Magnez  przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w prawidłowym funk cjonowaniu 
mięśni, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzy maniu 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 
zmę cze nia i znużenia, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i ner wowego oraz 
poma ga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

ZALECANA DO SPOŻYCIA DZIENNA PORCJA PRODUKTU:
2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy ob� cie popić wodą.

SKŁADNIKI:
Chlorek potasu; sole magnezowe kwasu cytrynowego; składnik otoczki kapsułki – żelatyna; sub stan cja 
wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; skrobia kukurydziana; substancja glazurująca – etyloceluloza; sub-
stancja zagęszczająca – hydro ksypropylometyloceluloza; chlorowodorek pirydo ksyny (witamina B6); barwniki 
– kompleksy miedziowe chlo ro � li i chloro� lin, kurkumina.

Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

Przechowywać w temperaturze 15°C–25°C,  
w suchym miejscu; w sposób niedostępny  
dla małych dzieci. Chro nić przed światłem.

Chlorek potasu, cytrynian magnezu, witamina B6

MAG B6

*RWS – referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych

Składnik Zawartość w 2 kapsułkach % RWS* Zawartość w 3 kapsułkach % RWS*

Potas 320 mg 16% 480 mg 24%

Magnez 60 mg 16% 90 mg 24%

Witamina B6 2 mg 142,86% 3 mg 214,28%



KatelinMAG B6 – kapsułka o przedłużonym uwalnianiu (SR) zapewnia dobrą tole ran cję 
codziennego przyjmowania preparatu.

Zawartość i czas uwalniania substancji aktywnych (chlorek potasu, cytrynian magnezu, wita mina B6) oraz 
czystość mikro bio lo giczna suplementu diety KatelinMAG B6 zostały potwier dzone wynikami badań 
analitycznych.

Centralne Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. Akredytacja PCA nr AB 1375. 

Jars Sp. z o. o.
Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo. Akredytacja PCA nr AB1095. 
Badanie nr 2513/08/2017/F/2.

OSTRZEŻENIE:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt 
prze zna czo ny dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. 
Nie należy prze kraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane 
jako substytut zróż nicowanej diety. Należy brać pod uwagę ilości potasu i magnezu przyjmowanych z innych 
źródeł. Zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz aktywność �zyczna stanowią podstawę zachowania dobrego 
stanu zdrowia. Spożycie dzien nej porcji KatelinMAG B6 zapewnia deklarowane korzyści dla zdrowia.

www.katelin.pl

Wyprodukowane przez KREO dla LEK-AM
Kreo Sp. z o.o.    Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 2F, 03-075 Warszawa    ul. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym

% UWOLNIENIA SUBSTANCJI AKTYWNYCH (chlorek potasu, cytrynian magnezu i witamina B6)
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