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2KC XTREME 6 tabletek
 

Cena: 8,50 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

2KC XTREME suplement diety - unowocześniona formuła suplementu diety 2KC Xtreme, przyspieszająca wydalanie toksycznych
produktów przemiany alkoholu etylowego (zawiera cynk i aminokwasy stymulujące wydzielanie enzymów niezbędnych do
katalitycznych procesów przemiany alkoholu etylowego w organizmie). 2KC xtreme suplement diety zawiera naturalne składniki
stymulujące energetyczną efektywność procesów enzymatycznej przemiany metabolizmu alkoholu.

 

Wskazania 

Stosować w trakcie spożywania alkoholu w celu zapobiegania powstawaniu i magazynowaniu w organizmie toksycznych produktów
rozpadu alkoholu. 2KC xtreme suplement diety niweluje objawy związane z nadużyciem alkoholu.

 

Działanie 

- Zmniejsza skutki nadużycia alkoholu,

- pomaga uniknąć złego samopoczucia po spożyciu alkohol,

- likwiduje oznaki kaca (ból głowy, opuchnięte oczy, ziemista i blada cera)
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- przyspiesza wydalanie toksycznych produktów utleniania alkoholu,

- odbudowuje fizyczne siły organizmu,

Składniki suplementu diety 2KC xtreme występują w stanie naturalnym w komórkach wszystkich organizmów żywych i dostarczane są
do organizmu człowieka w produktach spożywczych, zwłaszcza pochodzenia roślinnego. W tabletkach 2KC xtreme suplement diety
wykorzystano naturalne właściwości tych substancji, w celu zapewnienia ochrony organizmu przed szkodliwym działaniem toksycznych
produktów utleniania alkoholu etylowego.

Działanie składników 2KC xtreme:

Kwas bursztynowy i kwas fumarowy – substancje naturalnie występujące w każdej żywej komórce, odpowiedzialne między innymi za
procesy energetyczne, biorą udział w komórkowym cyklu przemian energetycznych, zwanych cyklem Krebsa. Niezbędne są w procesie
pozyskiwania energii dla wszystkich przemian chemicznych zachodzących w organizmie, a od ich stężenia zależy efektywność tych
procesów. Przyspieszają cykl oddychania komórkowego i enzymatycznej przemiany aldehydu octowego w warunkach zaburzenia
równowagi oksydacyjno-redukcyjnej.

Aminokwasy – L-cysteina, L-glicyna i glutaminian sodu biorą udział w syntezie struktur białkowych. Białka są składnikami enzymów
niezbędnych do przeprowadzenia katalitycznych procesów przemian alkoholu w organizmie.

Żeń-szeń – stymuluje wydzielanie enzymów biorących udział w procesie przemian alkoholu, wzmacnia siły witalne organizmu.

Witaminy z grupy B – biorą udział w procesach energetycznych przemian w organizmie.

Cynk – jest składnikiem enzymów biorących udział w utlenianiu alkoholu.

Kwas askorbinowy (witamina C) – naturalny antyoksydant i wymiatacz wolnych rodników. Wzmacnia działanie innych antyoksydantów.
Nie jest wytwarzany przez organizm i musi być ciągle uzupełniany.

Glukoza – cukier prosty, substancja odżywcza, dostarczająca łatwo przyswajalnej energii chemicznej, niezbędnej do efektywnego
przeprowadzenia procesów metabolicznych.

 

Sposób użycia 

2-3 tabletki w trakcie spożywania lub po spożyciu alkoholu. Najczęściej 1 tabletka na 50g czystego alkoholu. W przypadku wystąpienia
następnego dnia objawów kaca zażyć kolejne 2-3 tabletki popijając dużą ilością wody.

 

Skład 

kwas bursztynowy, kwas fumarowy, glutaminian sodu (wzmacniacz smaku), L-cysteina, glicyna, wyciąg z żeń-szenia, mleczan cynku,
witamina C, tiamina, ryboflawina, witamina B3, D-pantotenian wapnia, glukoza, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca),
dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, krzemian glinowo-potasowy (substancje przeciwzbrylające); hydroksypropylometyloceluloza,
poliwinylopirolidon (substancje powlekające), dwutlenek tytanu (barwnik).
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