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2 KC 12 tabletek
 

Cena: 11,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Jeśli interesują Cię suplementy wspomagające procesy fizjologiczne po spożyciu alkoholu, sięgnij po preparat 2 KC w tabletkach
musujących, który znajdziesz w naszej drogerii internetowej. Zawarta w jego składzie witamina C w połączeniu z wyciągiem z opuncji
pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i przyspieszyć usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.

W formule suplementu znalazły się witaminy i minerały w odpowiednich proporcjach, które:
  • wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego,
  • wspierają metabolizm energetyczny,
  • stymulują właściwe działanie wątroby,
  • zmniejszają objawy występujące po nadmiernym spożyciu alkoholu (ból głowy, nudności, suchość w ustach, jadłowstręt).

Witamina C w tabletkach z minerałami

By zminimalizować powstawanie i magazynowanie w organizmie toksycznych produktów na skutek metabolizmu alkoholu stworzono
preparat 2 KC w formie tabletek musujących. W jego składzie znalazła się nie tylko witamina C, ale także minerały takie jak potas i sód.
Takie połączenie składników aktywnych zmniejsza ryzyko rozwoju stanu zapalnego po spożyciu napojów alkoholowych, przyspieszając
procesy regeneracyjne i wspomagając prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez
osoby dorosłe. Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki dwa razy dziennie. Nie przekraczać rekomendowanej przez producenta dobowej
dawki do spożycia, gdyż nie zwiększy to skuteczności działania preparatu.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie
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W zależności od ilości spożywanego alkoholu przyjmować 2 - 3 tabletki przed i w trakcie spożywania alkoholu, a kolejne 2-3 tabletki
bezpośrednio po jego zakończeniu. Następnego dnia można przyjąć dodatkowo 2-3 tabletki.

Składniki
Glukoza, substancja wypełniająca: celuloza, kwas bursztynowy, glutaminian monosodowy, kwas fumarowy, witamina C, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; wyciąg z opuncji, stabilizator: poliwinylopirolidon.

2 tabletki zawierają:
witamina C 53mg (67%)*, glukoza 486mg, kwas bursztynowy 200mg, glutaminian monosodowy 200mg, kwas fumarowy 74mg, wyciąg z
opuncji 20mg (400mg w przeliczeniu na suszoną opuncję).

3 tabletki zawierają:
witamina C 80mg (100%)*, glukoza 729mg, kwas bursztynowy 300mg, glutaminian monosodowy 300mg, kwas fumarowy 111mg,
wyciąg z opuncji 30mg (600mg w przeliczeniu na suszoną opuncję).
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu.
Suplement diety 2KC zawiera cukier (glukoza).

Masa netto
12 tabletek

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
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