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Anaketon, krople, 30 ml
 

Cena: 20,58 zł

Opis słownikowy

Marka Anaketon

Postać krople

Producent Vitis Pharma

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Imbir, Rumianek, Witamina B1, Witamina B2, 
Witamina B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Anaketon, krople, 30 ml

Anaketon - suplement diety z imbirem, rumiankiem i witaminami grupy B, dla dzieci, dorosłych w tym kobiet w ciąży.

Skład Anaketon, krople, 30 ml

woda, ekstrakt wodno-glicerynowy z rumianku (Matricaria chamomilla L, kwiaty),
ekstrakt wod-noglicerynowy z imbiru (Zingiber officinalis Rose, k??cze) w stosunku
D/E 1:2, L-alanina, substancja konserwuj?ca: sorbinian potasu; witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B2
(ryboflawina), substancja zag?szczaj?ca: guma ksantanowa; regulator kwasowo?ci:
kwas cytrynowy; substancja s?odz?ca: sukraloza.

Sk?adniki 30 kropli % RWS*
Witamina B1 1,3 mg 123 %

Witamina B2 1,6 mg 118 %
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Witamina B6 1,9 mg 135 %

L-alanina 11 mg ---

Imbir - ekstrakt wodny-
glicerynowy

30 mg ---

Rumianek - ekstrakt
wodno-glicerynowy

75 mg ---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Bez glutenu.

Bez alkoholu.

Działanie Anaketon, krople, 30 ml

Imbir zapobiega mdłościom i działa korzystnie na procesy trawienne.

Rumianek wspiera procesy trawienne oraz łagodzi dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak skurcze w nadbrzuszu, wzdęcia i odbijanie.

Witaminy z grupy B sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu systemu nerwowego.

Dawkowanie Anaketon, krople, 30 ml

15 kropli 2 razy dziennie.

Mocno wstrząsnąć przed użyciem.

Informacje dodatkowe Anaketon, krople, 30 ml

Po otwarciu przechowywać buteleczkę szczelnie zamkniętą i spożyć produkt w ciągu 30 dni.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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