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2 KC x 6 tabletek
 

Cena: 7,63 zł

Opis słownikowy

Część ciała Głowa

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka 2KC

Opakowanie 6 tabletek

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Od 18 lat

Opis produktu
 

Wskazania
W zależności od ilości spożywanego alkoholu przyjmować 2 - 3 tabletki przed i w trakcie spożywania alkoholu, a kolejne 2-3 tabletki
bezpośrednio po jego zakończeniu. Następnego dnia można przyjąć dodatkowo 2-3 tabletki.

Składniki
glukoza, substancja wypełniająca: celuloza, kwas bursztynowy, glutaminian monosodowy, kwas fumarowy, witamina C, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, wyciąg z opuncji, stabilizator: poliwinylopirolidon

Wartości odżywcze 2 tabletki 3 tabletki 4 tabletki 5 tabletek 6 tabletek
Porcja zawiera:
Składniki
Witamina C [mg] 53 80 107 133 160
Referencyjna
wartość spożycia
wit. C (%RWS)

67% 100% 133% 167% 200%

Glukoza [mg] 486 729 972 1215 1458
Kwas bursztynowy
[mg]

200 300 400 500 600

Glutaminian
monosodowy [mg]

200 300 400 500 600

Kwas fumarowy
[mg]

74 111 148 185 222

Wyciąg z opuncji
[mg] (Opuntia Mill.)

20 30 40 50 60

w przeliczeniu na
suszoną opuncję

400 600 800 1000 1200
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2 tabletki 3 tabletki 4 tabletki 5 tabletek 6 tabletek
[mg]

Stosowanie
Zalecane spożycie: 2-3 tabletki 2 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji 6 tabletek do spożycia w ciągu dnia. Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Ważne jest stosowanie
zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

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

Opis
Suplement diety 2KC to produkt, który zawiera witaminę C, kwas fumarowy, kwas bursztynowy, glutaminian monosodowy, glukozę oraz
wyciąg z opuncji. Dzięki obecności witaminy C, suplement przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz wpływa
pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. Natomiast glukoza może zostać wykorzystana jako źródło szybkiej energii dla
organizmu. Wyciąg z opuncji (Opuntia ficus indica Mill) łagodzi skutki spożywania alkoholu, co pomaga w walce z objawami kaca.
Dawkowanie suplementu diety 2KC zależy od ilości spożywanego alkoholu. Produkt jest dostępny w postaci tabletek i jest produkowany
przez firmę Colfarm.
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