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2KC, tabletki, 6 szt.
 

Cena: 8,59 zł

Opis słownikowy

Marka 2Kc

Postać tabletki

Producent Zakłady Farm. Colfarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Elektrolity, Glukoza, Kwas bursztynowy, 
Kwas fumarowy, Opuncja, Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe 2KC, tabletki, 6 szt.

Stosować w trakcie spożywania alkoholu w celu zapobiegania powstawaniu i magazynowaniu w organizmie toksycznych produktów
rozpadu alkoholu. 2KC niweluje objawy związane z nadużyciem alkoholu.

Działanie 2KC, tabletki, 6 szt.

Zmniejsza skutki nadużycia alkoholu, pomaga uniknąć złego samopoczucia po nadmiernym spożyciu alkoholu, likwiduje oznaki kaca
(opuchnięte oczy, ziemista i blada cera), przyśpiesza wydalanie z organizmu toksycznych produktów utleniania alkoholu, pomaga
odbudować fizyczne siły organizmu.

Wyciąg z opuncji wspomaga w walce z objawami kaca.

Witamina C wspomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia, dodatkowo wspiera układ nerwowy.

Skład 2KC, tabletki, 6 szt.

glukoza, substancja wype?niaj?ca: celuloza, kwas bursztynowy, glutaminian

monosodowy, kwas fumarowy, witamina C, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole
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magnezowe kwasów t?uszczowych, wyci?g z opuncji, stabilizator: poliwinylopirolidon.

Sk?adniki 2 tabletki % RWS* 3 tabletki % RWS* 4 tabletki % RWS* 5 tabletek% RWS*6 tabletek% RWS*
Witamina C 53 mg 67% 80 mg 100% 107 mg 133% 133 mg167%160 mg200%

Glukoza 486 mg --- 729 mg --- 972 mg --- 1215 mg---1458 mg---

Kwas
bursztynowy

200 mg --- 300 mg --- 400 mg --- 500 mg---600 mg---

Glutaminiam

monosodow

y

200 mg --- 300 mg --- 400 mg --- 500 mg---600 mg---

Kwas
fumarowy

74 mg --- 111 mg --- 148 mg --- 185 mg---222 mg---

Wyci?g z

opuncji

w

przeliczeniu

na suszon?

opuncj?

20 mg

 

400 mg

--- 30 mg

 

600 mg

--- 40 mg

 

8000 mg

--- 50 mg

 

1000 mg

---60 mg

 

1200 mg

---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Dawkowanie 2KC, tabletki, 6 szt.

2 – 3 tabletki w trakcie spożywania lub po spożyciu alkoholu. Najczęściej 1 tabletka na 50 g czystego alkoholu. W przypadku
wystąpienia następnego dnia objawów zażyć kolejne 2- 3 tabletki popijając obficie wodą. Nie przekraczać dziennej porcji 6 tabletek do
spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Informacje dodatkowe 2KC, tabletki, 6 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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