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2 KC, 12 tabletek
 

Cena: 12,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 12 tabletek

Postać Tabletki

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

2 KC, 12 tabletek

Działanie:
Składniki zawarte w preparacie wpływają na zwiększenie efektywności i przyspieszenie przemian metabolicznych alkoholu.
Przyspieszając utlenianie toksycznego aldehydu octowego do niegroźnych dla organizmu dwutlenku węgla i wody powodują, że objawy
związane z obecnością aldehydu octowego (bóle głowy, nudności i wymioty, zaczerwienienie twarzy, senność) nie pojawiają się lub są
wyraźnie zmniejszone. Z uwagi na szybkość wchłaniania alkoholu oraz czas jego przemiany najskuteczniejszą ochronę i
najefektywniejsze działanie preparatu uzyskuje się zażywając go w trakcie spożywania alkoholu. Wyprzedza się w ten sposób
negatywną reakcję organizmu i nie dopuszcza do nagromadzenia i wzrostu stężenia substancji toksycznych, jak również zmniejsza się
skutki niedotlenienia organizmu.
2KC posiada również silne właściwości antyoksydacyjne. Wspomaga usuwanie szkodliwych wolnych rodników tlenowych powstających
podczas przemiany alkoholu.

Składniki:
glukoza 1,5 g, kwas bursztynowy 0,6 g, glutaminian sody 0,6 g, kwas fumarowy 0,22g

Stosowanie:
Najskuteczniej działa, gdy przyjmiemy 2 - 3 tabletki w trakcie spożywania alkoholu. W przypadku wystąpienia następnego dnia kaca
należy zażyć kolejne 2 - 3 tabletki popijając dużą ilością wody.
Nie przekraczać dawki 6 tabletek. W przypadku nadkwaśności żołądka tabletki zażywać podczas lub po posiłku popijając dużą ilością
wody.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.
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Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.

*Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są niezbędne dla
zachowania zdrowia. Suplementy należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
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