
Informații generale

KarboKEBENE 250 mg comprimate - conține cărbune activat, un produs din 
materie primă naturală după o tehnologie specială cu formarea unei reţele de 
pori, care determină o suprafață mare de adsorbţie. 

Cărbunele activat are proprietatea de adsorbţie neselectivă a majorităţii tipurilor 
de toxine exo- şi endogene, bacteriilor, produselor alimentare alterate, sărurilor 
metalelor grele, gazelor, alcaloizilor şi compuşilor chimici.
Cărbunele activat nu se absoarbe din tubul tractului digestiv, nu provoacă iritarea 
mucoaselor şi se elimină usor prin fecale împreună cu toxinele.

Cărbunele activat contribuie la reducerea �atulenţei după consumul de alimente. 
Efectul bene�c se obţine în condiţiile consumului unei cantităţi de 1 g, cel puţin cu 
30 de minute înainte de masă şi de 1 g imediat după masă.

Recomandări de utilizare: 
KarboKEBENE 250 mg comprimate este recomandat:
- în caz de balonare și/sau �atulenţă;
- în caz de consum exagerat a bauturilor alcoolice şi a produselor alimentare;
- la ingerarea accidentală a unor compuşi chimici.

Ingrediente/comprimat:
Cărbune activat - 250 mg; agent de încărcare: amidon de carto�.

Doze și mod de utilizare
Câte 2-4 comprimate înainte şi după masă, sau la nevoie.

supliment alimentar

250mg
CĂRBUNE ACTIVAT



Atenţionări
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
A se proteja de lumină şi umiditate.
A se consuma, de preferinţă, înainte de data indicată pe ambalaj.
A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor mici.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de 
viaţă sănătos.
A se utiliza cu 2 ore înainte sau la 2 ore după consumul altor suplimente 
alimentare sau medicamente.
Nu se recomandă utilizarea în caz de obstrucţii intestinale, intervenţii chirurgicale 
recente, hemoragii intestinale.

Forma de ambalare
Cutie cu 2 blistere a câte 10 comprimate.
Cutie cu 3 blistere a câte 10 comprimate.
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