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Информация за продукта 

 

Трофикард® Кьолер / Trophicard® Köhler NE 
 

 

Хранителна добавка 

Таблетки с калиев цитрат и магнезиев цитрат 
 

 

За здрави мускули и нормално кръвно налягане 

Калият и магнезият допринасят за нормалната мускулна функция. Това важи и за 
сърдечния мускул. Калият помага да се поддържа нормално кръвно налягане. 
 

3 Таблетки съдържат:  

833,3 mg калиев цитрат и 750,0 mg магнезиев цитрат, съответстващи на 300 mg калий и 90 
mg магнезий.  
 

4 Таблетки съдържат:  

1111,1 mg калиев цитрат и 1000,0 mg магнезиев цитрат, съответстващи на 400 mg калий и 
120 mg магнезий.  
 

Препоръчителна дневна доза: По 3 - 4 таблетки дневно с достатъчно течност. 

 

Забележка: Трофикард® Кьолер е без глутен, лактоза, мая, както и без изкуствени 
ароматизанти и консерванти. 
 

Забележка за диабетици: 1 таблетка Трофикард® Кьолер таблетки съдържа 0,005 BU.  
 
Опаковки: Трофикард® Кьолер е в опаковки от 50 таблетки. 
 

Хранителна добавка с калиев цитрат и магнезиев цитрат  

Трофикард® Кьолер е минерален препарат, който поради съдържанието на магнезий е 
разработен за биологично поддържане на електролитния баланс. 
Освен това и магнезият, и калият допринасят за нормална мускулна функция. Това важи и 
за сърдечния мускул. Двата електролита са важни и за правилното функциониране на 
нервната система. 



листовка 

През последните години бе установена ролята на магнезия за поддържане на нормален 
енергиен метаболизъм, за нормално психично състояние и за намаляване на умората и 
чувството за слабост. В допълнение към своя принос за здравословното функциониране 
на нервите и мускулите, калият допринася и за поддържане на нормално кръвно 
налягане. 

За да функционира правилно калият, е важно в организма да има достатъчно магнезий.  
Ето защо комбинацията от калий и магнезий е толкова важна. Причини за недостиг на  
калий и магнезий могат да бъдат небалансираната диета както и фактът, че електролитите 
могат да се загубят по време на кулинарната обработка. В определени ситуации на 
натоварване, например стрес, спорт или редовна консумация на алкохол, електролитните 
нужди на тялото могат да се увеличат.  

Трофикард® Кьолер съдържа минералите магнезий и калий под формата на магнезиев 
цитрат и калиев цитрат. Тези съединения са лесно усвоими от организма. 
 

Внимание: Продуктът е хранителна добавка. Да не се използва като заместител на 
разнообразното хранене. Да се съхранява на стайна температура( 15°С- 25°С) на място, 
недостъпно за малки деца. Да не се превишава препоръчителната дневна доза. 

Произведено в Германия от: 
Köhler Pharma GmbH 
Neue Bergstrasse 3-7 
64665 Alsbach 
www.tcare.bg 
www.unizink.com 
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