
Zloženie:
1 tableta obsahuje 250 mg aktívneho 
adsorpčného uhlia rastlinného pôvodu, 
sacharózu, mikrokryštal ickú celulózu  
E 460 (objemové činidlo), glycerol E 422 
(zahusťovadlo), želatínu, mastenec E 553b 
(protihrudkujúca látka), stearan horečnatý 
rastlinného pôvodu E 572 (emulgátor) 
a sodnú soľ karboxymetylškrobu E 466 
(zahusťovadlo)

% RDA– vyjadruje percentuálny podiel odporučenej 

dennej dávky osoby/ SR

Odporúčaná denná dávka výživového 
doplnku:
Pri použití prípravku na predchádzanie 
ťažkostiam po konzumácii alkoholu:
1 tabletu v priebehu požívania alkoholu 
alebo po jeho požití.
Pri použití prípravku na detoxikáciu  
organizmu:
1 tabletu 1x denne, minimálne jeden mesiac.
Tablety je potrebné zapiť dostatočným 
množstvom tekutiny (voda, čaj a džús).

Charakteristika:
Aktívne uhlie je látka, ktorá podporuje 
prírodné detoxikačné procesy v organizme 
(metabolizmus a odstraňovanie jedovatých 
látok z tela). Aktívne uhlie funguje na 
princípe adsorpcie. V organizme je schopné 
na seba naviazať škodlivé látky z potravy 
a alkoholu (hlavne t ie, ktoré spôsobujú 
problémy na druhý deň po jeho užití).

Použitie:
Prípravok pomáha predchádzať ťažkostiam 
po konzumácii alkoholu:
- pomáha zmierňovať príznaky po nadmernej 
konzumácii alkoholu, má priaznivý vplyv na 
tráviaci systém, 
- napomáha odstraňovať škodliviny z tela.
Prípravok má priaznivé účinky pri celkovej 
očiste (detoxikácii) organizmu a pri požití 
škodlivých látok (toxínov).

Upozornenie:
Prípravok  môže adsorbovať aj lieky, ktoré 
súčasne užívate, preto sa poraďte s lekárom. 
Odporúčame, aby bol medzi užitím ALCOhELP-u  
a užitím iných liekov dodržaný interval aspoň 
2 hodín.
Prípravok môže spôsobiť čierne sfarbenie 
stolice, ktoré nie je dôvodom k prerušeniu 
užívania.
Nie je určený pre deti do 3 rokov. Nie je 
vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. 
Nesmie sa používať ako náhrada pestrej stravy.
Ustanovená odporúčaná denná dávka 
výživového doplnku sa nesmie presiahnuť.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Nesmie sa užívať v prípade zvýšenej citlivosti 
na jednotlivé zložky.

Spôsob skladovania: 
Pri izbovej teplote, v suchu. Chráňte pred 
vlhkom a slnečným svetlom.

Výrobca: www.imuna.sk
IMUNA PhARM, a.s., Jarková 17, 082 22 
Šarišské Michaľany, Slovenská republika

Hmotnosť obsahu: 7 g

Uhlík 60 g -

v 100 g % RDA

Informácia o použití

ALCOHELP
10 tabliet
Výživový doplnok


