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2kc x 6 tabl w czteropaku (4 x 6 tabl)
 

Cena: 24,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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
Zawartość: 6 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

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.
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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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