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2 KC Xtreme 12 tabl.
 

Cena: 15,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

W ofercie naszej drogerii internetowej przygotowaliśmy suplementy, które pomagają walczyć z uciążliwymi objawami kaca. Jednym z
nich jest preparat 2 KC Xtreme w tabletkach zawierających w swoim składzie witaminy i minerały wspomagające funkcjonowanie
układu nerwowo-mięśniowego oraz redukujące uczucie znużenia. Substancją czynną produktu jest witamina C, która nie tylko niweluje
dokuczliwe symptomy nadużycia alkoholu (ból głowy, rozdrażnienie, nudności, brak koncentracji), ale także jest niezbędna do
prawidłowego przebiegu wielu procesów metabolicznych zachodzących w organizmie.

Formułę suplementu wzbogacono o takie składniki jak:
  • wyciąg z żeń-szenia,
  • ekstrakt z opuncji,
  • glukoza,
  • kwas bursztynowy,
  • cynk,
  • L-cysteina.

Witamina C w tabletkach z żeń-szeniem

Chcąc zapobiec powstawaniu kaca warto mieć pod ręką 2 KC Xtreme. Jest to preparat w formie tabletek do przyjmowania doustnego,
które można przyjmować zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu spożywania alkoholu. Zawarta w jego składzie witamina C wraz z
wyciągiem z żeń-szenia redukuje uczucie zmęczenia i znużenia, a także pomaga zmniejszyć bóle mięśni i stawów. W produkcie znalazła
się także glukoza z cynkiem i kwasem bursztynowym, które poprawiają glikemię, wspomagają nawodnienie oraz ułatwiają szybszą
regenerację organizmu. Składniki obecne w suplemencie, pełnią istotną funkcję w wielu procesach metabolicznych, w tym między
innymi usprawniają przemianę węglowodanów i poprawiają ogólne samopoczucie.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.
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Zalecane spożycie
W zależności od ilości spożywanego alkoholu przyjmować od 2 do 3 tabletek przed i w trakcie spożywania, a kolejne 2-3 tabletki
bezpośrednio po jego zakończeniu. Następnego dnia można przyjąć dodatkowo od 2 do 3 tabletek. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki
Celuloza mikrokrystaliczna (sub. wypełniająca), kwas bursztynowy, glukoza, glutaminian monosodowy, glicyna, chlorowodorek L-
cysteiny, kwas fumarowy, kwas L-askorbinowy, wyciąg z żeń-szenia (wyciąg z żeń-szenia, skrobia kukurydziana), wyciąg z opuncji
(wyciąg z opuncji skrobia kukurydziana), sorbitol (substancja wypełniająca), mleczan cynku, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja przeciwzbrylająca), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), skrobia kukurydziana, glikol polietylenowy,
dwutlenek tytanu (substancje glazurujące), amid kwasu nikotynowego, dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), krzemian
glinowo-potasowy (substancja glazurująca), D-pantotenian wapnia, poliwinylopirolidon (stabilizator), ryboflawina, chlorowodorek tiaminy.

2 tabletki zawierają: 20mg wyciągu z opuncji, 200mg kwasu bursztynowego, 74mg kwasu fumarowego, 200mg glutaminianu
monosodowego, 200mg glukozy, 120mg glicyny, 120mg l-cysteiny, 40mg wyciągu z żeń-szenia, 48mg (60%)* witaminy C; 4mg (40%)*
cynku; 9,6mg (60%)* niacyny, 3,6mg (60%)* kwasu pantotenowego; 0,84mg (60%)* ryboflawiny; 0,66mg (60%)* tiaminy.

3 tabletki zawierają: 30mg wyciągu z opuncji, 300mg kwasu bursztynowego, 111mg kwasu fumarowego, 300mg glutaminianu
monosodowego, 300mg glukozy, 180mg glicyny, 180mg l-cysteiny, 60mg wyciągu z żeń-szenia, 72mg (90%)* witaminy C; 6mg (60%)*
cynku; 14,4mg (90%)* niacyny, 5,4mg (90%)* kwasu pantotenowego; 1,26mg (90%)* ryboflawiny; 0,99mg (90%)* tiaminy.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

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.
Zawiera cukier.

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