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Anaketon krople 30 ml
 

Cena: 25,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Anaketon w postaci kropli doustnych jest przeznaczony dla osób dorosłych (również kobiet w ciąży), a także
młodzieży i dzieci zmagających się z zaburzeniami trawienia, nudnościami i wymiotami. Produkt Anaketon od Vitis Pharma jest
bezglutenowy, a ponadto nie zawiera alkoholu. Jego składniki aktywne przyczyniają się do redukcji dolegliwości żołądkowo-jelitowych i
wspomagają prawidłowe procesy trawienne oraz pracę układu nerwowego.

Na co jest Anaketon? Wskazaniem do stosowania suplementu diety są dolegliwości żołądkowo- jelitowe różnego typu i pochodzenia.
Wyrób może być pomocny między innymi przy niestrawności lub w czasie podróży, gdy pacjent zmaga się z mdłościami i wymiotami. W
skład produktu wchodzą witaminy z grupy B, imbir i rumianek.

Witaminy z grupy B wspomagają właściwe funkcjonowanie układ nerwowego. Imbir wspiera pracę przewodu pokarmowego i przyczynia
się do redukcji mdłości, a oprócz tego może wpływać na poprawę samopoczucia pacjenta. Rumianek może wspomagać procesy
trawienne, a dodatkowo przyczyniać się do łagodzenia dokuczliwych symptomów żołądkowo-jelitowych. Rumianek ma też właściwości
przeciwzapalne i może wspomagać rozkurczanie mięśni gładkich przewodu pokarmowego. W składzie suplementu diety można też
znaleźć L-alaninę.

W opakowaniu znajduje się 30 ml suplementu diety Anaketon. W skład 30 kropli produktu (co odpowiada dziennej porcji spożycia)
wchodzi 1,3 mg (123% RWS) witaminy B1, 1,6 mg (118% RWS) witaminy B2 oraz 1,9 mg (135% RWS) witaminy B6, a oprócz tego 11 mg
L-alaniny, 30 mg imbiru (ekstrakt wodno-glicerynowy) oraz 75 mg rumianku (ekstrakt wodno-glicerynowy) i składniki pomocnicze, czyli
woda, sorbinian potasu, guma ksantanowa, kwas cytrynowy oraz sukraloza.

Suplement diety Anaketon należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Produkt powinien być
przyjmowany 2 razy dziennie, po 15 kropli na dawkę. Przed odmierzeniem odpowiedniej ilości zaleca się mocne wstrząśnięcie
opakowaniem. Nie powinno się przekraczać wskazanych dawek (jednorazowych i dobowych) suplementu diety. Anaketon może być
stosowany przez kobiety w ciąży i dzieci, a dodatkowo nie zawiera glutenu i alkoholu. Nie każdy pacjent powinien jednak stosować ten
wyrób, nawet mając ku temu wyraźne wskazania. Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety Anaketon jest nadwrażliwość
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na którykolwiek z jego składników (aktywnych lub pomocniczych).

Suplement diety Anaketon nie może być traktowany jako zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia i nie zaleca się jego
przyjmowania w dawkach przekraczających te rekomendowane. Wszelkie wątpliwości dotyczące stosowania produktu lub jego
działania na organizm należy omówić z lekarzem lub farmaceutą. Suplement diety Anaketon powinno się przechowywać w taki sposób,
aby nie miały do niego dostępu małe dzieci. Produkt powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętej buteleczce i nie dłużej niż 30
dni od jej otwarcia. Należy też chronić go przed ciepłem i wilgocią.

Składniki
woda, ekstrakt wodno - glicerynowy z rumianku , ekstrakt wodno - glicerynowy z imbiru, w stosunku D/E 1:2, L-alanina, substancja
konserwująca: sorbinian potasu; witamina B6, witamina B1, witamina B2, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; regulator
kwasowości: kwas cytrynowy; substancja słodząca: sukraloza.
Bez glutenu.

Dzienna porcja spożycia (30 kropli) zawiera:

Witamina B1 - 1,3 mg (123% RWS)
Witamina B2 - 1,6 mg (118% RWS)
Witamina B6 - 1,9 mg (135% RWS)
L-alanina - 11 mg*
Imbir (ekstrakt wodno - glicerynowy) - 30 mg*
Rumianek (ekstrakt wodno - glicerynowy) - 75 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 30 ml

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się przyjmowanie 15 kropli 2 razy dziennie. Mocno wstrząsnąć przed użyciem.

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

Ważne informacje
Zawiera substancję słodzącą.

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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