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2kc x 12 tabl
 

Cena: 14,33 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety 2KC w postaci tabletek jest produktem stosowanym przez osoby dorosłe, by przeciwdziałać skutkom nadmiernego
spożycia alkoholu. By suplement diety prawidłowo mógł wspierać organizm, należy właściwie go przyjmować, co znaczy, że należy
rozpocząć suplementację jeszcze przed spożyciem alkoholu, a nie dopiero po nim, gdy skutki jego działania są już dokuczliwe. 
Suplement diety 2KC od Colfarm przyczynia się do zapobiegania pojawianiu się tych skutków oraz łagodzenia ich.

Na co jest 2KC? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest przyczynianie się do zapobiegania powstawania tzw. kaca i
łagodzenia dolegliwości, które występują zazwyczaj po nadmiernym spożyciu alkoholu. Alkohol etylowy przekształcany jest w
organizmie w aldehyd octowy, a ten jest szkodliwy i toksyczny dla organizmu – jego działanie sprawia, że pojawiają się dolegliwości
towarzyszące nadmiernemu spożyciu alkoholu. Składniki czynne 2KC to m.in. kwas fumarowy i kwas bursztynowy oraz wyciąg z
opuncji. Aktywnie wspomagają procesy fizjologiczne, które zachodzą w organizmie człowieka po spożyciu alkoholu. Kwas bursztynowy i
fumarowy wspomagają organizm w walce z aldehydem octowym. Witamina C wspiera działanie układu odpornościowego i przyczynia
się do regeneracji organizmu i dodatkowo przyczynia się do redukcji zmęczenia. Glukoza przyczynia się natomiast do wzrostu energii, a
glutaminian monosodowy wspiera syntezę aminokwasów i białek. Wyciąg z opuncji figowej przyczynia się do zmniejszenia dolegliwości,
które towarzyszą nadmiernemu spożyciu alkoholu.

W opakowaniu o masie 8 g netto znajduje się 12 tabletek 2KC. W skład każdej z nich wchodzi 27 mg (33% RWS) witaminy C, 243 mg
glukozy, 100 mg kwasu bursztynowego, 100 mg glutaminianu monosodowego, a także 37 mg kwasu fumarowego i 10 mg wyciągu z
opuncji (Opuntia Mill.). Formułę tego suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych i poliwinylopirolidon. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. 
Suplement diety 2KC najlepiej przyjmować jeszcze przed planowanym spożyciem alkoholu w większych ilościach lub już w trakcie tego
spożywania, a potem także po jego spożyciu. Najlepiej przyjąć 2–3 tabletki przed i w trakcie spożywania alkoholu, a potem 2–3 tabletki
po skończeniu spożywania alkoholu, nie przekraczając dawki 6 tabletek na dzień. Kolejnego dnia można dodatkowo przyjąć następne
2–3 tabletki 2KC. Zalecane dawkowanie 2KC nie powinno być zmieniane, a dawka zbytnio podnoszona.

Przeciwwskazania do stosowania suplementu diety 2KC to najczęściej nadwrażliwość na składniki wchodzące w formułę tabletek 2KC.
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Suplementu diety 2KC nie powinno się traktować jako substytutu zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia, natomiast może on
stanowić ich uzupełnienie. Produkt należy również właściwie przechowywać. Szczególnie należy chronić go przed małymi dziećmi.
Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Składniki
glukoza, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, kwas bursztynowy, glutaminian monosodowy, kwas fumarowy, kwas L-
askorbinowy (witamina C), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, wyciąg z opuncji (wyciąg z opuncji,
skrobia kukurydziana), stabilizator: poliwinylopirolidon

Zawartość w 1 tabletce:

witamina C- 27 mg (33% RWS)
glukoza- 243 mg*
kwas bursztynowy- 100 mg*
glutaminian monosodowy- 100 mg*
kwas fumarowy- 37 mg*
wyciąg z opuncji (Opuntia Mill.)- 10 mg*

w przeliczeniu na suszoną opuncję- 200 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
12 tabletek (zawartość netto opakowania: 8g)

Charakterystyka
2KC to rodzina preparatów zawierających kwas bursztynowy i fumarowy oraz wyciąg z opuncji aktywnie wspomagający procesy
fizjologiczne po spożyciu alkoholu.
Suplement diety pomaga:
-zapobiegać powstawaniu kaca,
-łagodzić dyskomfort powstający po spożyciu alkoholu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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 6 tabletek do spożycia w ciągu dnia.

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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