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2 KC 12 tabletek
 

Cena: 14,02 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: Colfarm

ILOŚĆ:. 12 tabletek

OPIS PODSTAWOWY:

2KC suplement diety pomagający w walce z objawami kaca. 

ZASTOSOWANIE:

KC 2 zawieraj?cy wyci?g z opuncji usuwa dyskomfort po spo?yciu alkoholu (zapobiega objawom kaca). Poza tym
witamina C przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia, wspomaga uk?ad nerwowy i odporno?ciowy. 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA: 

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.

SKŁAD:

celuloza mikrokrystaliczna (sub. wypełniająca), kwas bursztynowy, glukoza, glutaminian monosodowy, glicyna,
chlorowodorek L-cysteiny, kwas fumarowy, kwas L-askorbinowy, wyciąg z żeń-szenia (wyciąg z żeń-szenia, skrobia
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kukurydziana), wyciąg z opuncji (wyciąg z opuncji skrobia kukurydziana), sorbitol (substancja wypełniająca), mleczan
cynku, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja
przeciwzbrylająca), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), skrobia kukurydziana, glikol polietylenowy,
dwutlenek tytanu (substancje glazurujące), amid kwasu nikotynowego, dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca),
krzemian glinowo-potasowy (substancja glazurująca), D-pantotenian wapnia, poliwinylopirolidon (stabilizator),
ryboflawina, chlorowodorek tiaminy.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się
stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie
ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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