
Cutie pliant (se ambaleaza manual la flux carbune, este indicat sa fie fara prospect) 

 

Carbocit® Duo 

Supliment alimentar 

Conţine zahăr şi lactoză 

 

10 comprimate (exemplu: scris cu o culoare, pentru a putea fi mai usor identificate de catre consumator) 

10 comprimate masticabile (exemplu: scris cu o alta culoare, pentru a putea fi mai usor identificate de catre 

consumator) 

 

Ingrediente 

Fiecare comprimat conţine 250 mg cărbune activ, agent de încărcare (lactoză monohidrat), agenţi de 

întărire: polividonă K30 şi gelatină, agent de umezire (amidon de porumb). 

Fiecare comprimat masticabil conţine îndulcitor (zahăr pudră), 241,66 mg carbonat de calciu, agenţi 

antiaglomeranţi (stearat de magneziu, talc, dioxid de siliciu coloidal, croscarmeloză sodică), 14,016 mg 

carbonat de magneziu greu, agent de întărire (polividonă K30), potenţiator de aromă (ulei de mentă), 

colorant (cărbune vegetal). 

 

Minerale Cantitate/comprimat masticabil Cantitate/zi %VNR* 

Calciu 96,76 mg 580,56 mg 73 

*VNR = Valorile nutriţionale de referinţă adulţi, conform Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 

 

Acţiune 

Cărbunele activ dintr-un comprimat de Carbocit® Duo este unul dintre cei mai buni absorbanţi, cunoscut 

la nivel mondial, care contribuie la reducerea flatulenţei după consumul de alimente. 

 

Carbonatul de calciu şi carbonatul de magneziu dintr-un comprimat masticabil de Carbocit® Duo 

formează, împreună cu acidul clorhidric în exces de la nivelul stomacului, sărurile de calciu şi magneziu, 

care se vor elimina natural din organism. 

Carbonatul de calciu reprezintă o sursă suplimentară de calciu, care contribuie la funcţionarea normală a 

enzimelor digestive. 

 

Utilizare 

Pentru adulţi 

Câte 5 comprimate înainte şi după masă. 

Câte 1-2 comprimate masticabile de 3 ori pe zi, după mesele principale. Comprimatele masticabile se 

sfărâmă sau se lasă să se topească în gură. 

 

Precauţii 

Conţine zahăr. Produsul nu este recomandat în diabetul zaharat. 

Se recomandă a nu se consuma mai mult de 7 zile consecutiv. 

Nu se recomandă utilizarea în caz de constipaţie, obstrucţie intestinală sau ingerare de substanţe corozive 

sau de către persoanele care se cunosc cu alergie la ingredientele produsului. 

 

Poate determina scăderea acţiunii terapeutice a medicamentelor, dacă acestea sunt utilizate concomitent. Din 

acest motiv, orice medicament trebuie administrat cu două ore înainte de Carbocit® Duo. Este 

recomandabil să întrebaţi medicul sau farmacistul dacă utilizarea de Carbocit® Duo poate interacţiona cu 

medicamentele pe care le luaţi concomitent. 

 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici. 

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 

A se consuma înainte de data expirării înscrisă pe ambalajul produsului. 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 

 



 

 

Producător 

SC BIOFARM SA 

Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, Bucureşti, România 

 

Certificat de Notificare SNPMAPS seria AA nr. 7427/2014 

 

Masă totală/cutie 

℮10,98 g 

 

Seria/Lot 

 

Data expirării 

 

 

 

Etichetă folie caşerată 1 

 

Carbocit® Duo 

Comprimate 

 

<<Sigla Biofarm>> 

 

<<Seria/Lot>> 

 

<<Data expirării>> 

 

 

 

 

Etichetă folie caşerată 2 

 

Carbocit® Duo 
Comprimate masticabile 

 

<<Sigla Biofarm>> 

 

<<Seria/Lot>> 

 

<<Data expirării>> 

 


