
• Chlorek potasu

•  Kapsułki o porzedłużonym uwalnianiu zawierające mikropeletki 

•  Lepsza tolerancja codziennego przyjmowania,  
zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego

• Chlorek potasu 
•  Cytrynian  

magnezu                                                                                                     
• Witamina B6

K jak komplet 
w mikropeletkach  
na skurcze  
- Cytrynian Magnezu, 
Potas i Witamina B6

K jak kontrola  
dla serca

kapsułek kapsułek

x 50 x 60

x 100 x 100
nowość

90 mg magnezu,  
480 mg potasu 

3 mg wit. B6

945 mg potasu
(24,16 mmoli)

3 kapsułki 
Katelin +SR 
dziennie

3 kapsułki  
Katelin MAG B6  
dziennie

Skład

Forma

Wielkość opakowań

Produkt

Najwyższa jakość

Zawartość i czas uwalniania składników  
oraz czystość mikrobiologiczna zostały  
potwierdzone wynikami badań anlitycznych. 
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Zawartość potasu w 3 kapsułkach 945 mg = 47,25% 
dziennego zapotrzebowania
Potas w formie kapsułek z mikropeletkami  
uwalnia się aż do 8 godzin.

Cytrynian mangezu i witamina B6 - większa 
biodostepność magnezu niż tlenku magnezu 
i chelatów aminokwasowych magnezu.
Połączenie potasu z magnezem i witaminą B6 w formie 
kapsułek z mikropeletkami; przedłużone uwalnianie  
aż do 8 godzin.

•  Zawartość i czas uwalniania chlorku potasu w 
suplemencie diety Katelin +SR zostały potwierdzone 
wynikami badań analitycznych.

•  Zawartość i czas uwalniania składników oraz 
czystość mikrobiologiczna potwierdzone wynikami 
badań analitycznych.

•  Dobrze rozpuszczalny magnez w postaci cytrynianu 
magnezu o wysokim profilu wchłaniania.

•  Produkt dodatkowo wzbogacony witaminą B6.
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Polecany w celu utrzymania  
prawidłowego funkcjonowania: 
- ciśnienia krwi                                                                                                                                          
- układu nerwowego                                                                                                                                       
- układu mięśniowego

Eksperci WHO i EFSA zalecają

Polecany:                                                                                                                                
-  jako pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni                                                                                                                                
-  w celu wsparcia utrzymania równowagi elektrolitowej
-  osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi
-  dla wsparcia funkcjonowania układu nerwowego 

i utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych 

-  jako pomoc w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek                           

Średnie spożycie magnezu w Polsce niższe 
od zalecanych norm

Co wyróżnia produkt

Kiedy wybrać produkt

Dlaczego warto stosować

ok. 2500 mg
(ok. 63,93 mmoli)

945 mg
(24,16 mmoli)

3510 mg
(ok 90 mmoli)

średnie dzienne  
spożycie K+ w Polsce

3 kapsułki  
Katelin + SR

zalecenia dotyczące 
dziennego spożycia K+

70-85 mg/d
90 mg magnezu

+ 480 mg potasu

Niedobór  
magnezu 
w populacji 
polskiej wynosi

Suplementacja 
KATELIN MAG B6 
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