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R X  M E D I C A T I O N S  ( R X )

F O O D  S U P P L E M E N T S  ( F S )

P R O D U C T S

O T C  M E D I C A T I O N S  ( O T C )
Alerzina (Cetirizini dihydrochloridum)

Contix ZRD (Pantoprazolum)
Ibenal (Ibuprofenum)
Maglek B6 (Magnesium lactate, Pyridoxine)
Melatonina LEK-AM (Melatoninum)

AdCort  (Cranberry extract, Diosmin, Ornithine, Rutin, Hyaluronic acid, vitamins)

First-aid kit - For Bones  
First-aid kit - For Digestion  (Apteczka dla Ciebie na trawienie) Digestive products
First-aid kit - For hair and nails   Hair and nails products
First-aid kit - For joints (Apteczka dla Ciebie na stawy) Joint care products
First-aid kit - For skin imperfections  Spot and blemishes
First-aid kit - For stress (Apteczka dla Ciebie na stres) Calming and sleeping supplements
First-aid kit - For urinary  Urinary system conditions
Arutin Complex (Vitamin C, Raspberry fruit (Rubus idaeus) extract, Rutin, Selenium, Zinc)
Arutin Night
Arutin Sinus 

 
paniculata leaves extract containing 98% andrographolides, Rutin)
Arutin Immuno Complex (Acerola fruit extract (Malpighia punicifolia), Elderberry fruit extract (Sambucus 
nigra), Zinc lactate, Rutin, Yestimun® beta-glucan (Saccharomyces cerevisiae), Vitamin D)
Bioretinof (Anthocyanins of Vaccinium myrtillus, Rutin,Troxerutin, Vitamins and minerals)

Biowap 1400 D3 +K2 (Calcium carbonate, Mineral complex, Vitamin K2, Vitamin D3)
Biowap 1400 D3 (Calcium carbonate, Mineral complex, Vitamin D3)
Biowap Osteo D3 (Calcium carbonate, Mineral complex, Vitamin D3)
Biowap Osteo D3 + K2 (Calcium carbonate, Mineral complex, Vitamin D3, Vitamin K2)

Alermed (Cetirizini dihydrochloridum)
Androstatin (Finasteridum)
Aripilek (Aripiprazolum)
Budezonid LEK-AM (Budesonidum)

Clopidix (Clopidogrelum)
Contix (Pantoprazolum)
Corator (Atorvastatinum)
Escitalopram Lek-Am (Escitalopramum )
Finaster (Finasteridum)
Foramed (Formoteroli fumaras dihydricus)
Memolek (Memantini hydrochloridum)
Montelukast Lek-Am (Montelukastum)
Nobaxin (Azithromycinum)
Olzapin (Olanzapinum)
Ostolek (Acidum alendronicum)
Pulmoterol (Salmeterolum)
Risperon (Risperidonum)
Trimeductan MR (Trimetazidini dihydrochloridum)
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(Cetirizini dihydrochloridum)
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(Cetirizini dihydrochloridum)
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Aripilek
Aripiprazolumtabletki
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Aripilek
Aripiprazolumtabletki

13



14

Cilostazol LEK-AM
Cilostazolum

ATC: B01AC23 (Antithrombotic agents)

Strength and size: 100 mg
x 30, 60, 100 tablets

• Cilostazol LEK-AM is prescribed for "intermittent claudication".           
Intermittent claudication is the cramp-like pain in your legs when       
you walk and is caused by insufficient blood supply in your legs.

• Cilostazol LEK-AM can increase the distance you can walk without 
pain since it improves the blood circulation in your legs.
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OTC MEDICATIONS (OTC)
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(Cetirizini dihydrochloridum)

32



33



(Cetirizini dihydrochloridum)
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(Melatoninum)
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 + D3 K2

ImmunoComplex

DD3

(Potassium chloride)

MAGLEQ B6
MAX
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Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C, w suchym miejscu; 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

www.katelin.pl

KA
TM

AG
/1

8/
01

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym

Wyprodukowane przez KREO dla LEK-AM
Kreo Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 2F,
03-075 Warszawa

Numer partii:   

Najlepiej spożyć 
przed końcem:   

Masa netto:   42,3 g

Składniki: chlorek potasu; sole magnezowe kwasu cytrynowego, 
składnik otoczki kapsułki – żelatyna; substancja wypełniająca – celu- 
loza mikrokrystaliczna; skrobia kukurydziana; substancja glazurująca 
– etyloceluloza; substancja zagęszczająca – hydroksypropylometylo-
celuloza; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwniki – kom- 
pleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, kurkumina.

Produkt bezglutenowy, 
nie zawiera laktozy.

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Kapsułki żelatynowe twarde o przedłużonym uwalnianiu – zawierają 
mikropeletki uwalniające w przedłużony 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 
cytrynianu magnezu) i 1 mg witaminy B6.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu: 
2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy obficie popić wodą.

*RWS – referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych

%
RWS*

%
RWS*Składnik

zawartość
w 2 kapsułkach

320 mg 480 mg

zawartość
w 3 kapsułkach

Potas 16% 24%

60 mg 90 mgMagnez 16% 24%

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

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupeł- 
niania normalnej diety w potas, magnez i witaminę B6. Szczególnie 
polecany osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawi- 
dłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.

Działanie: 
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspoma- 
ga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znuże- 
nia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzy- 
maniu zdrowych kości i zębów, wspomaga utrzymanie równowa- 
gi elektrolitowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwi- 
nek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowe-
go i nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczule- 
nia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony 
dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom 
w ciąży i karmiącym piersią. Nie należy przekraczać porcji zalecanej 
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane 
jako substytut zróżnicowanej diety. Należy brać pod uwagę ilości po- 
tasu i magnezu przyjmowanych z innych źródeł. Zróżnicowana i zbilan- 
sowana dieta oraz aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowa- 
nia dobrego stanu zdrowia. Spożycie dziennej porcji KatelinMAG B6 
zapewnia deklarowane korzyści dla zdrowia.

Potas pomaga w utrzymaniu
prawid owego ci nienia rwi.

Magnez pomaga w prawid owym
fun cjonowaniu mi ni.

Potas, magnez i witamina B6
wspomagaj  prawid owe 

fun cjonowanie u adu nerwowego.
Magnez i witamina B6 przyczyniaj

si  do zmniejszenia uczucia
zm czenia i znu enia.

60

Kapsu ka
o przed u onym
uwalnianiu

Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

MAG B6

Kapsu ka
o przed u onym
uwalnianiu

Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

MAG B6

60

Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

MAGB6

5 9 0 2 5 9 6 5 9 3 1 1 7

cytrynian magnezu

ccyyt
c

h
lorek potasu i w

it.
 B

6



Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C, w suchym miejscu; 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

www.katelin.pl

KA
TM

AG
/1

8/
01

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym

Wyprodukowane przez KREO dla LEK-AM
Kreo Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 2F,
03-075 Warszawa

Numer partii:   

Najlepiej spożyć 
przed końcem:   

Masa netto:   42,3 g

Składniki: chlorek potasu; sole magnezowe kwasu cytrynowego, 
składnik otoczki kapsułki – żelatyna; substancja wypełniająca – celu- 
loza mikrokrystaliczna; skrobia kukurydziana; substancja glazurująca 
– etyloceluloza; substancja zagęszczająca – hydroksypropylometylo-
celuloza; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwniki – kom- 
pleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, kurkumina.

Produkt bezglutenowy, 
nie zawiera laktozy.

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Kapsułki żelatynowe twarde o przedłużonym uwalnianiu – zawierają 
mikropeletki uwalniające w przedłużony 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 
cytrynianu magnezu) i 1 mg witaminy B6.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu: 
2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy obficie popić wodą.

*RWS – referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych

%
RWS*

%
RWS*Składnik

zawartość
w 2 kapsułkach

320 mg 480 mg

zawartość
w 3 kapsułkach

Potas 16% 24%

60 mg 90 mgMagnez 16% 24%

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

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupeł- 
niania normalnej diety w potas, magnez i witaminę B6. Szczególnie 
polecany osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawi- 
dłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.

Działanie: 
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspoma- 
ga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znuże- 
nia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzy- 
maniu zdrowych kości i zębów, wspomaga utrzymanie równowa- 
gi elektrolitowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwi- 
nek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowe-
go i nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczule- 
nia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony 
dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom 
w ciąży i karmiącym piersią. Nie należy przekraczać porcji zalecanej 
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane 
jako substytut zróżnicowanej diety. Należy brać pod uwagę ilości po- 
tasu i magnezu przyjmowanych z innych źródeł. Zróżnicowana i zbilan- 
sowana dieta oraz aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowa- 
nia dobrego stanu zdrowia. Spożycie dziennej porcji KatelinMAG B6 
zapewnia deklarowane korzyści dla zdrowia.

Potas pomaga w utrzymaniu
prawid owego ci nienia rwi.

Magnez pomaga w prawid owym
fun cjonowaniu mi ni.

Potas, magnez i witamina B6
wspomagaj  prawid owe 

fun cjonowanie u adu nerwowego.
Magnez i witamina B6 przyczyniaj

si  do zmniejszenia uczucia
zm czenia i znu enia.

60

Kapsu ka
o przed u onym
uwalnianiu

Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

MAG B6

Kapsu ka
o przed u onym
uwalnianiu

Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

MAG B6

60

Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

MAGB6

5 9 0 2 5 9 6 5 9 3 1 1 7

cytrynian magnezu

ccyyt
c

h
lorek potasu i w

it.
 B

6



43



AdCort Plus
Vitamin E, vitamin, K2, vitamin D3, vitamin A

Other dietary supplements (04H1)

Strength and size:
250 mg, x 30 capsules

Vitamin D supports the proper functioning of the immune system. It helps in 
the proper absorption and use of calcium and phosphorus, maintaining the 
proper level of calcium in the blood and the functioning of the muscles.
Vitamin K contributes to the maintenance of normal bone function and 
blood coagulation.
Vitamin A contributes to the maintenance of normal mucous membranes 
and the functioning of the immune system.
Vitamin E contributes to the protection of cells against oxidative stress.

Ingredients
Vitamin D3
Vitamin A
Vitamin E
Vitamin K2

*NRV Nutrient Reference Values

1 capsule
 25 µg

450,4 µg
12 mg
20 µg

% NRV*
500%
56%
100%
26,6%
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Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C, w suchym miejscu; 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
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Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym

Wyprodukowane przez KREO dla LEK-AM
Kreo Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 2F,
03-075 Warszawa

Numer partii:   
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przed końcem:   

Masa netto:   42,3 g
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loza mikrokrystaliczna; skrobia kukurydziana; substancja glazurująca 
– etyloceluloza; substancja zagęszczająca – hydroksypropylometylo-
celuloza; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwniki – kom- 
pleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, kurkumina.

Produkt bezglutenowy, 
nie zawiera laktozy.
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polecany osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawi- 
dłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.
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Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znuże- 
nia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzy- 
maniu zdrowych kości i zębów, wspomaga utrzymanie równowa- 
gi elektrolitowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwi- 
nek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowe-
go i nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczule- 
nia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony 
dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom 
w ciąży i karmiącym piersią. Nie należy przekraczać porcji zalecanej 
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane 
jako substytut zróżnicowanej diety. Należy brać pod uwagę ilości po- 
tasu i magnezu przyjmowanych z innych źródeł. Zróżnicowana i zbilan- 
sowana dieta oraz aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowa- 
nia dobrego stanu zdrowia. Spożycie dziennej porcji KatelinMAG B6 
zapewnia deklarowane korzyści dla zdrowia.

Potas pomaga w utrzymaniu
prawid owego ci nienia rwi.

Magnez pomaga w prawid owym
fun cjonowaniu mi ni.

Potas, magnez i witamina B6
wspomagaj  prawid owe 

fun cjonowanie u adu nerwowego.
Magnez i witamina B6 przyczyniaj

si  do zmniejszenia uczucia
zm czenia i znu enia.
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Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C, w suchym miejscu; 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
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Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym

Wyprodukowane przez KREO dla LEK-AM
Kreo Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 2F,
03-075 Warszawa

Numer partii:   

Najlepiej spożyć 
przed końcem:   

Masa netto:   42,3 g

Składniki: chlorek potasu; sole magnezowe kwasu cytrynowego, 
składnik otoczki kapsułki – żelatyna; substancja wypełniająca – celu- 
loza mikrokrystaliczna; skrobia kukurydziana; substancja glazurująca 
– etyloceluloza; substancja zagęszczająca – hydroksypropylometylo-
celuloza; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwniki – kom- 
pleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, kurkumina.

Produkt bezglutenowy, 
nie zawiera laktozy.

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Kapsułki żelatynowe twarde o przedłużonym uwalnianiu – zawierają 
mikropeletki uwalniające w przedłużony 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 
cytrynianu magnezu) i 1 mg witaminy B6.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu: 
2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy obficie popić wodą.

*RWS – referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych

%
RWS*

%
RWS*Składnik

zawartość
w 2 kapsułkach

320 mg 480 mg

zawartość
w 3 kapsułkach

Potas 16% 24%

60 mg 90 mgMagnez 16% 24%

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

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupeł- 
niania normalnej diety w potas, magnez i witaminę B6. Szczególnie 
polecany osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawi- 
dłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.

Działanie: 
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspoma- 
ga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znuże- 
nia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzy- 
maniu zdrowych kości i zębów, wspomaga utrzymanie równowa- 
gi elektrolitowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwi- 
nek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowe-
go i nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczule- 
nia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony 
dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom 
w ciąży i karmiącym piersią. Nie należy przekraczać porcji zalecanej 
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane 
jako substytut zróżnicowanej diety. Należy brać pod uwagę ilości po- 
tasu i magnezu przyjmowanych z innych źródeł. Zróżnicowana i zbilan- 
sowana dieta oraz aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowa- 
nia dobrego stanu zdrowia. Spożycie dziennej porcji KatelinMAG B6 
zapewnia deklarowane korzyści dla zdrowia.

Potas pomaga w utrzymaniu
prawid owego ci nienia rwi.

Magnez pomaga w prawid owym
fun cjonowaniu mi ni.

Potas, magnez i witamina B6
wspomagaj  prawid owe 

fun cjonowanie u adu nerwowego.
Magnez i witamina B6 przyczyniaj

si  do zmniejszenia uczucia
zm czenia i znu enia.
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ImmunoComplex
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ImmunoComplex
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Ingredients
Extract of raised velvet flowers,
Including: lutein
zeaxanthin"
Blueberry fruit extract,
Including: anthocyanins"
Routine
troxerutin
Vitamin C
Vitamin E
Zinc
riboflavin
Vitamin B6
Copper
Selenium

1 tablet
75 mg
15 mg
3 mg
80 mg
20 mg
10 mg
10 mg
80 mg
12 mg
10 mg
1,4 mg
2 mg
1 mg

40 mcg

%NRV*
-

-

-
-

100 %
100 %
100 %
100 %
143 %
100 %
73 %

Bioretinof luteina 
z zeaksantyną
lutein with zeaxanthin

Bioretinof lutein with zeaxanthin 
is a dietary supplement designed to 
supplement the daily diet and support 
the maintenance of correct 
vision.

The preparation is intended for people:
• wanting to maintain correct vision
• working at the computer

Action

The ingredients contained in the Bioretinof preparation have antioxidan 
properties and support the maintenance of normal vision.

*NRV Nutrient Reference Values
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Cynek Forte
 Zinc

Other dietary supplements (04H1)

Strength and size:
250 mg x 20, 60 capsules

Cynek + Forte is a dietary supplement intended for use in supplementing a 
normal diet with zinc.
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25 mg (84 mg zinc diglycinate) 250



25 mg (84 mg zinc diglycinate) 250

Strength and size: 25mg zinc
(84 mg zinc diglycinate)

20 or 60 prolonged - release capsules
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(Potassium chloride)
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Magnesium 60 mg
2 mg

30 mg
16%

143%

16%
90 mg
3 mg

480 mg
24%

215%

24%

Vitamin B6

Strength and size: 160mg potassium 
(305mg potassium chloride), 30mg magnesium 

(186mg magnesium citrate), 1mg vitamin B6 
(60 prolonged- release capsules)

Strength and size: 160mg potassium 
(305mg potassium chloride), 30mg magnesium 

(186mg magnesium citrate), 1mg vitamin B6 
(60 prolonged- release capsules)

Potassium helps to maintain normal blood pressure, supports the
proper functioning of the nervous and muscular systems.

Magnesium contributes to the reduction of tiredness and fatigue, helps
in the proper functioning of the muscles, supports the proper functining
of the nervous system, helps maintain healthy bones and teeth, helps
maintain electrolyte balance and helps maintain normal psychological
functions.

Vitamin B6 helps in the proper production of red blood cells, contribu-
tes to the reduction of tiredness and fatigue, supports the proper 
functioning of the immune and nervous system and helps maintain 
normal psychological functions.
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Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C, w suchym miejscu; 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

www.katelin.pl
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Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym

Wyprodukowane przez KREO dla LEK-AM
Kreo Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 2F,
03-075 Warszawa

Numer partii:   

Najlepiej spożyć 
przed końcem:   

Masa netto:   42,3 g

Składniki: chlorek potasu; sole magnezowe kwasu cytrynowego, 
składnik otoczki kapsułki – żelatyna; substancja wypełniająca – celu- 
loza mikrokrystaliczna; skrobia kukurydziana; substancja glazurująca 
– etyloceluloza; substancja zagęszczająca – hydroksypropylometylo-
celuloza; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwniki – kom- 
pleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, kurkumina.

Produkt bezglutenowy, 
nie zawiera laktozy.

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Kapsułki żelatynowe twarde o przedłużonym uwalnianiu – zawierają 
mikropeletki uwalniające w przedłużony 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 
cytrynianu magnezu) i 1 mg witaminy B6.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu: 
2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy obficie popić wodą.

*RWS – referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych

%
RWS*

%
RWS*Składnik

zawartość
w 2 kapsułkach

320 mg 480 mg

zawartość
w 3 kapsułkach

Potas 16% 24%

60 mg 90 mgMagnez 16% 24%

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

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupeł- 
niania normalnej diety w potas, magnez i witaminę B6. Szczególnie 
polecany osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawi- 
dłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.

Działanie: 
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspoma- 
ga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znuże- 
nia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzy- 
maniu zdrowych kości i zębów, wspomaga utrzymanie równowa- 
gi elektrolitowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwi- 
nek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowe-
go i nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczule- 
nia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony 
dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom 
w ciąży i karmiącym piersią. Nie należy przekraczać porcji zalecanej 
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane 
jako substytut zróżnicowanej diety. Należy brać pod uwagę ilości po- 
tasu i magnezu przyjmowanych z innych źródeł. Zróżnicowana i zbilan- 
sowana dieta oraz aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowa- 
nia dobrego stanu zdrowia. Spożycie dziennej porcji KatelinMAG B6 
zapewnia deklarowane korzyści dla zdrowia.

Potas pomaga w utrzymaniu
prawid owego ci nienia rwi.

Magnez pomaga w prawid owym
fun cjonowaniu mi ni.

Potas, magnez i witamina B6
wspomagaj  prawid owe 

fun cjonowanie u adu nerwowego.
Magnez i witamina B6 przyczyniaj

si  do zmniejszenia uczucia
zm czenia i znu enia.
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Magnesium 60 mg
2 mg

30 mg
16%

143%

16%
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24%

215%
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Vitamin B6
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Magnesium 60 mg
2 mg

30 mg
16%

143%

16%
90 mg
3 mg

480 mg
24%

215%

24%

Vitamin B6

Strength and size: 160mg potassium 
(305mg potassium chloride), 30mg magnesium 

(186mg magnesium citrate), 1mg vitamin B6 
(60 prolonged- release capsules)
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Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C, w suchym miejscu; 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
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Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14 A, 05-170 Zakroczym

Wyprodukowane przez KREO dla LEK-AM
Kreo Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 2F,
03-075 Warszawa

Numer partii:   

Najlepiej spożyć 
przed końcem:   

Masa netto:   42,3 g

Składniki: chlorek potasu; sole magnezowe kwasu cytrynowego, 
składnik otoczki kapsułki – żelatyna; substancja wypełniająca – celu- 
loza mikrokrystaliczna; skrobia kukurydziana; substancja glazurująca 
– etyloceluloza; substancja zagęszczająca – hydroksypropylometylo-
celuloza; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwniki – kom- 
pleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, kurkumina.

Produkt bezglutenowy, 
nie zawiera laktozy.

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Kapsułki żelatynowe twarde o przedłużonym uwalnianiu – zawierają 
mikropeletki uwalniające w przedłużony 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 
cytrynianu magnezu) i 1 mg witaminy B6.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu: 
2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy obficie popić wodą.

*RWS – referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych

%
RWS*

%
RWS*Składnik

zawartość
w 2 kapsułkach

320 mg 480 mg

zawartość
w 3 kapsułkach

Potas 16% 24%

60 mg 90 mgMagnez 16% 24%

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

KatelinMAG B6  Suplement diety 
Chlorek potasu, Cytrynian magnezu, Witamina B6

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do stosowania w celu uzupeł- 
niania normalnej diety w potas, magnez i witaminę B6. Szczególnie 
polecany osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawi- 
dłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.

Działanie: 
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspoma- 
ga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znuże- 
nia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzy- 
maniu zdrowych kości i zębów, wspomaga utrzymanie równowa- 
gi elektrolitowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwi- 
nek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowe-
go i nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.
Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczule- 
nia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony 
dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom 
w ciąży i karmiącym piersią. Nie należy przekraczać porcji zalecanej 
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane 
jako substytut zróżnicowanej diety. Należy brać pod uwagę ilości po- 
tasu i magnezu przyjmowanych z innych źródeł. Zróżnicowana i zbilan- 
sowana dieta oraz aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowa- 
nia dobrego stanu zdrowia. Spożycie dziennej porcji KatelinMAG B6 
zapewnia deklarowane korzyści dla zdrowia.

Potas pomaga w utrzymaniu
prawid owego ci nienia rwi.

Magnez pomaga w prawid owym
fun cjonowaniu mi ni.

Potas, magnez i witamina B6
wspomagaj  prawid owe 

fun cjonowanie u adu nerwowego.
Magnez i witamina B6 przyczyniaj

si  do zmniejszenia uczucia
zm czenia i znu enia.
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MAGLEQ B6
MAX

MAGLEQ B6
MAX
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ZATOGRIP JUNIOR 6+
Black elderberry fruit extract, Elderberry 
flower extract, African pelargonium root extract, 
Icelandic lichen extract, Primrose root extract, 
Verbena herb extract, Mulleaf mullein extract, 
zinc, Vitamin D3

Cold/flu immunostimulant (01B4)

Strength and size:
120 ml syrup

The plant extracts contained in the syrup ZATO-
GRIP JUNIOR 6+ support the respiratory 
system, by relieving symptoms of cough and 
sore throat, as well as provide relief in the case 
of irritation of the upper respiratory tract, vocal 
cords, mouth and larynx. In addition, the 
Icelandic lichen extract contained in the prepa-
ration, which contains mucous substances, 
creates a protective coating and thus has a 
positive effect on the mucous membrane of the 
throat, vocal cords and larynx.
The ingredients contained in syrup support the 
body in the proper functioning of the immune 
system.

Nutritional value
Energetic value
Fats
including saturated fatty acids
Carbohydrates
Including sugars
Dietary fiber
Protein
Salt
Black elderberry fruit
Including polyphenols
Icelandic lichen
Extract from the root of the primrose
Black elderberry flower extract
Extract of verbena herb
Mullein flower extract
African geranium root extract
Zinc
Vitamin D

100 ml
505 kJ (119 kcal)

0,1 g
< 0,1 g

29 g
21,6 g
0,8 g
0,3 g
0,03 g
40 g

200 mg
2 g

500 mg
500 mg
400 mg
400 mg
300 mg
100 mg
100 µg

10 ml
50,5 kJ (12 kcal)

0 g
0 g

2,9 g
2,2 g
0 g
0 g
0 g
4 g

20 mg
200 mg
50 mg
50 mg
40 mg
40 mg
30 mg
10 mg
10 µg
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MEDICAL DEVICES (MD)MEDICAL DEVICES (MD)





Sodium hyaluronate 0.2%

Sodium hyaluronate 0.4%

Sodium hyaluronate 0.4%
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Sodium hyaluronate 0.4%
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Sodium hyaluronate 0.4%

COSMETICS (COS)



(Azelaic acid, Panthenol)

(Urea, Salicylic acid)
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(Azelaic acid, Panthenol)
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(Azelaic acid, Panthenol)
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(Urea, Salicylic acid)

Trade Office 
Al. Jana Pawła II 80 Street

00-175 Warsaw, Poland
Phone: +48 22 635 80 41 

ext. 542
e-mail: slawomirstefaniak@lekam.pl
mobile +48 728 432 939

  

Slawomir Stefaniak 
Managing Director in Nigeria

Trade Office 
Al. Jana Pawła II 80 Street

00-175 Warsaw, Poland
Phone: +48 22 635 80 41 

ext. 506
e-mail: leszekrymsza@lekam.pl
mobile +48 503 059 414

Director of International Markets
Leszek Rymsza

Trade Office
00-175 Warsaw

 Jana Pawła II 80 Av.
Poland

Phone: +48 22 635 80 41 ext. 542
Fax: +48 22 635 73 10

Managing Director for Turkey and developing countries
Justyna Olszak

Factory
05-170 Zakroczym 
Ostrzykowizna 14 A Street
Poland
mobile + 48 664 720 017
e-mail: justynaolszak@lekam.pl

LEKAM GermanyGmbH
Ernst-Thalmann-Str.11

15230 Frankfurt (Oder), Germany
Tel.: + 49 0335 60698628
Tel.: + 49 0335 60698629
Fax.: +49 0335 60696630

Mobile: + 49 15162516302

Dipl. Betriebswirt (BA)
Managing Director Germany

Hans-Jürgen Krämer

Factory
05-170 Zakroczym,
Ostrzykowizna 14 A Street
Poland
NIP: 531-14-95-443
e-mail: hansjurgenkramer@lekam.pl
www.lekam.pl

Biuro Handlowe
Al. Jana Pawla II 80

00-175 Warszawa
fax: (22) 635 73 10
tel.: (22) 635 82 17

Medicinal Communications Manager
Joanna Grzymała

05-170 Zakroczym
ul. Ostrzykowizna 14A
NIP: 531-14-95-443
tel. kom.: 784 031 805
e-mail: joannagrzymala@lekam.pl
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