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Anaketon krople, 30 ml
 

Cena: 33,60 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać krop.

Producent VITIS PHARMA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z imbirem, rumiankiem i witaminami grupy B łagodzący uczucie dyskomfortu trawiennego, również podczas podróży, u
dzieci, dorosłych, w tym kobiet w ciąży.

Imbir - wspiera prawidłową pracę przewodu pokarmowego, przyczynia się do utrzymania lepszego samopoczucia podczas podróży.
Rumianek - wspiera procesy trawienne.
Witaminy z grupy B - wspierają prawidłowe funkcjonowanie systemu nerwowego.

Ekstrakty z imbiru i rumianku są ekstraktami wodno-glicerynowymi, w związku z czym Anaketon nie zawiera alkoholu.

Składniki:
Woda, ekstrakt wodno-glicerynowy z rumianku (Matricaria chamomilla L., kwiaty), ekstrakt wodno-glicerynowy z imbiru (Zingiber
officinalis Rosc., kłącze) w stosunku D/E 1:2, L-alanina, substancja konserwująca: sorbinian potasu; witamina B₆ (chlorowodorek
pirydoksyny), witamina B₁ (chlorowodorek tiaminy), witamina B₂ (ryboflawina), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; regulator
kwasowości: kwas cytrynowy; substancja słodząca: sukraloza.

Bez glutenu.

Składnik  Dzienna porcja spożycia (30
kropli)

%RWS*

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

*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia zgodnie z Rozp. (UE) nr 1169/2011

Zalecana dzienna porcja do spożycia niezbędna do uzyskania korzystnego działania: 15 kropli 2 razy dziennie. Mocno wstrząsnąć
przed użyciem.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła. Przechowywać w pozycji pionowej, nieodwróconej. Po
otwarciu przechowywać buteleczkę szczelnie zamkniętą i spożyć produkt w ciągu 30 dni.

Opakowanie: 30 ml

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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