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2 KC Extreme, 12 tabletek kac alkohol
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 12 sztuk

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie zatrucia

Opis produktu
 

Czym jest 2 KC Extreme i jakie ma zastosowanie?

2 KC Extreme to suplement diety, zawierające składniki, które wspomagają procesy fizjologiczne po spożyciu alkoholu oraz pomagają
uzupełnić płyny i elektrolity, których brak odpowiedzialny jest za złe samopoczucie po spożyciu alkoholu.

Wyciąg z opuncji pomaga w walce z objawami kaca.

Witamina C i żeń-szeń przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspomagają układ nerwowy.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

4-6 tabletek dziennie. Stosować 2 razy dziennie po 2-3 tabletki.

Skład

Składniki:

Zawartość

Wyciąg z opuncji

(Opuntia Mill.)

10 mg

Kwas bursztynowy
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 100 mg

Kwas fumarowy

37 mg

Glutaminian monosodowy

100 mg

Glukoza

100 mg

Glicyna

60 mg

L-cysteina

60 mg

Wyciąg z żeń-szenia

20 mg

Witamina C

24 mg (30% RWS*)

Cynk

2 mg (20% RWS*)

Niacyna

4,8 mg (30% RWS*)

Kwas pantotenowy

1,8 mg (30% RWS*)

Ryboflawina

0,42 mg (30% RWS*)

Tiamina

0,33 mg (30% RWS*)

%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: substancję wypełniającą: celulozę; kwas bursztynowy, glukozę, glutaminian monosodowy, glicynę, kwas askorbinowy, kwas
fumarowy, wyciąg z korzenia żeń-szenia, substancję glazurującą: hydroksypropylometylocelulozę; wyciąg z opuncji, substancję
wypełniającą: sorbitole, mleczan cynku, substancję przeciwzbrylającą: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; amid kwasu
nikotynowego, skrobia kukurydziana, barwnik: dwutlenek tytanu; substancję przeciwzbrylającą: dwutlenek krzemu; substancję
glazurującą: Krzemian glinowo – potasowy; D-pantotenian wapnia, substancje glazurujące: glikol polietylenowy; poliwinylopirolidon;
chlorowodorek tiaminy, ryboflawinę.
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 Uwagi do stosowania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Zawartość:

12 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: COLFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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