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2 KC Xtreme x 12 tabletek
 

Cena: 16,82 zł

Opis słownikowy

Część ciała Głowa

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka 2 KC

Opakowanie 12 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent COLFARM

Przeznaczenie Kac

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
2 KC Xtreme to suplement diety w formie tabletek przeznaczony dla osób dorosłych. Jego formuła zawiera wyciągi roślinne z opuncji
figowej i żeń-szenia, a także witaminy C, niacynę, kwas pantotenowy, ryboflawinę (witamina B2), tiaminę (witamina B1), cynk, kwas
bursztynowy, kwas fumarowy, glukozę, glutaminian monosodowy oraz glicynę. Ten kompleks składników odżywczych może pomóc
uzupełnić codzienną dietę o wartościowe składniki.
Preparat został stworzony z myślą o osobach, które chcą zmniejszyć dolegliwości związane z kacem, czyli negatywnymi skutkami
spożycia zbyt dużej ilości alkoholu.

Wskazania
wspomaga procesy fizjologiczne po spożyciu alkoholu*,*Wyciąg z opuncji (Opuntia Mill.)

Składniki
sub. wypełniająca: celuloza, kwas bursztynowy, glukoza, glutaminian monosodowy, glicyna, chlorowodorek L-cysteiny, kwas fumarowy,
witamina C, wyciąg z żeń-szenia, wyciąg z opuncji, sub. wypełniająca: sorbitole, cynk, sub. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, sub. glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, skrobia kukurydziana, sub. glazurujące: glikol polietylenowy, dwutlenek
tytanu, niacyna, sub. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sub. glazurująca: krzemian glinowo-potasowy, kwas pantotenowy,
stabilizator: poliwinylopirolidon, ryboflawina, tiamina

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

Ważne wskazówki
Korzystny efekt wynikający z działania suplementu występuje tylko w przypadku, gdy jest on spożywany zgodnie z zaleceniami
producenta na co dzień. Należy pamiętać, aby nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Aby zachować prawidłowe funkcjonowanie
organizmu, ważne jest stosowanie zrównoważonej diety i prawidłowego trybu życia. Należy pamiętać, że suplementy diety nie mogą
zastąpić zróżnicowanej diety i powinny być stosowane jako dodatek do codziennej diety. Suplement diety powinien być przechowywany
w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu i w temperaturze pokojowej.
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