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2kc After x 4 tabl musujących
 

Cena: 11,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 4 tabl musujące

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
glukoza, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, diwęglan sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, wodorowinian choliny, L-glutamina,
regulator kwasowości: kwas jabłkowy, stabilizator: sorbitole, aromaty: aromat cytrynowy, kwas bursztynowy, stabilizator: glikol
polietylenowy, wyciąg z opuncji, kwas fumarowy, substancja słodząca: sukraloza, ryboflawina, barwnik: ryboflawina.

1 tabletka zawiera:

Wyciąg z opuncji - 20 mg*
Potas - 180 mg (9% RWS)
Glukoza - 325 mg*
Chlorki - 1100 mg*
Cholina - 50 mg*
Kwas bursztynowy - 50 mg*
Kwas fumarowy - 18,5 mg*
L-glutamina - 100 mg*
Ryboflawina - 0,7 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
15 g

Charakterystyka
Suplement diety 2KC after w postaci tabletek musujących o smaku cytrynowym, zawiera wyciąg z opuncji, potas, sód, cholinę, glukozę i
ryboflawinę.
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Wyciąg z opuncji wspomaga procesy fizjologiczne po spożyciu alkoholu.
Potas wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowo - mięśniowego.
Cholina wspomaga utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wątroby.
Ryboflawina wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia, wspiera
metabolizm energetyczny.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka 2 razy dziennie.
1 tabletkę rozpuścić w szklance letniej wody (200ml). Wypić od razu po przygotowaniu. Po rozpuszczeniu tabletki na powierzchni napoju
może pojawić się osad. Jest to cecha charakterystyczna produktu i nie stanowi ona wady produktu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej,w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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