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Anaketon 125 syrop 150 ml
 

Cena: 30,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, ekstrakt wodnoglicerynowy z rumianku (Matricaria chamomilla L., kwiaty), (substancja konserwująca: sorbinian potasu), ekstrakt
wodnoglicerydowy z imbiru (Zingiber officinale Rosc., kłącze) (stabilizator: glicerol, substancje konserwujące: sorbinian potasu,
benzoesan sodu), L-alanina, substancja konserwująca: sorbinian potasu; ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; chlorowodorek tiaminy (witamina
B1), substancja słodząca: sukraloza. Nie zawiera laktozy i glutenu.

10 ml zawiera:

L-alanina - 55 mg*
Ekstrakt z rumianku - 375 mg*
Ekstrakt z imbiru - 125 mg*
Witamina B6 - 9 mg (643% RWS)
Witamina B1 - 6,75 mg (614% RWS)
Witamina B2 - 8,25 mg (589% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
150 ml

Charakterystyka

Anaketon 125 syrop jest suplementem diety z rumiankiem, imbirem i witaminami grupy B dla dzieci, dorosłych, w tym kobiet w
ciąży.
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Rumianek wspiera procesy trawienne.
Imbir wspiera prawidłową pracę przewodu pokarmowego i przyczynia się do zachowania lepszego samopoczucia
podczas podróży.
Witaminy z grupy B sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu systemu nerwowego

Do stosowania w łagodzeniu uczucia dyskomfortu trawiennego, również podczas podróży u dzieci, dorosłych, w tym kobiet w
ciąży.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia, niezbędna do uzyskania korzystnego działania: 10 ml od 1 do 2 razy dziennie. Produkt odmierzyć
za pomocą dołączonej miarki i stosować w postaci niezmienionej lub rozpuszczonej w wodzie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła. Data znajdująca się na opakowaniu odnosi się do
produktu w nieuszkodzonym i odpowiednio przechowywanym opakowaniu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Vitis Pharma Sp. z o.o.
Ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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