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2 KC Xtreme, 6 tabletek
 

cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 6 tabl.

Postać tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety 2 KC Xtreme wspomaga procesy fizjologiczne po spo?yciu alkoholu. Zawiera wyci?g
z opuncji figowej, który pomaga w walce z objawami kaca. Witamina C (kwas L-askorbinowy) oraz ?e?-sze? z
kolei, przyczyniaj? si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia oraz wspomagaj? uk?ad nerwowy.

 Wskazania
 Stosuje si? w celu walki z kacem.

Dawkowanie
 Zalecana dawka: w zale?no?ci od ilo?ci spo?ywanego alkoholu przyjmowa? od 2 do 3 tabletek przed i w
trakcie spo?ywania alkoholu, a kolejne 2-3 tabletki bezpo?rednio po jego zako?czeniu. Nast?pnego dnia
mo?na przyj?? dodatkowo 2-3 tabletki.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 celuloza mikrokrystaliczna (sub. wype?niaj?ca), kwas bursztynowy, glukoza, glutaminian monosodowy,
glicyna, chlorowodorek L-cysteiny, kwas fumarowy, kwas L-askorbinowy, wyci?g z ?e?-szenia (wyci?g z ?e?-
szenia, skrobia kukurydziana), wyci?g z opuncji (wyci?g z opuncji skrobia kukurydziana), sorbitol (substancja
wype?niaj?ca), mleczan cynku, sole magnezowe kwasów t?uszczowych (substancja
przeciwzbrylaj?ca), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazuruj?ca), skrobia kukurydziana, glikol
polietylenowy, dwutlenek tytanu (substancje glazuruj?ce), amid kwasu nikotynowego, dwutlenek krzemu
(substancja przeciwzbrylaj?ca), krzemian glinowo-potasowy (substancja glazuruj?ca), D-pantotenian wapnia,
poliwinylopirolidon (stabilizator), ryboflawina, chlorowodorek tiaminy.

2 tabletki zawieraj?: 20mg wyci?gu z opuncji, 200mg kwasu bursztynowego, 74mg kwasu fumarowego, 200mg
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 glutaminianu monosodowego, 200mg glukozy, 120mg glicyny, 120mg l-cysteiny, 40mg wyci?gu z ?e?-
szenia, 48mg (60%*) witaminy C; 4mg (40%*) cynku; 9,6mg (60%*) niacyny, 3,6mg (60%*) kwasu
pantotenowego; 0,84mg (60%*) ryboflawiny; 0,66mg (60%*) tiaminy.

3 tabletki zawieraj?: 30mg wyci?gu z opuncji, 300mg kwasu bursztynowego, 111mg kwasu fumarowego, 300m
g glutaminianu monosodowego, 300mg glukozy, 180mg glicyny, 180mg l-cysteiny, 60mg wyci?gu z ?e?-
szenia, 72mg (90%*) witaminy C; 6mg (60%*) cynku; 14,4mg (90%*) niacyny, 5,4mg (90%*) kwasu
pantotenowego; 1,26mg (90%*) ryboflawiny; 0,99mg (90%*) tiaminy.

*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.

Uwagi
 Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu
cz?owieka.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne COLFARM S.A.,
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec
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