Opis izdelka za spletno lekarno
NASLOV
Antimetil tablete z ekstraktom ingverja

KRATEK OPIS IZDELKA
»Za lahkoten želodec.« Antimetil vsebuje standardiziran suhi izvleček ingverja, ki učinkovito zmanjša občutek
nelagodja, ki spremlja slabost in bruhanje med potovanjem ali v nosečnosti. Ne povzroča zaspanosti.

DALJŠI OPIS IZDELKA
ZA LAHKOTEN ŽELODEC NA POTI. BREZ ZASPANOSTI NA CILJU.
Če imate vi ali vaš otrok pri vožnji občutek nelagodja v želodcu, potem zelo dobro veste, da se prijeten del izleta
ali potovanja začne šele, ko prispete na cilj. Lahko sicer vzamete kakšno zdravilo za potovalno slabost, vendar to
pogosto povzroča zaspanost.
Antimetil reši obe težavi hkrati. Učinkovito zmanjša občutek nelagodja, ki spremlja slabost in bruhanje med
potovanjem, in tako ohranja dobro počutje vašega želodca. Ob tem ne povzroča zaspanosti, kar pomeni, da
boste na cilj prišli bistre glave. Primeren je za otroke že od tretjega leta naprej, kar je lahko zelo koristno, če
imate radi čist avto.
Naročite Antimetil in se začnite veseliti tudi poti!
UŽIVAJTE V NOSEČNOSTI BREZ ŽELODČNIH NEVŠEČNOSTI
Nosečnost je brez dvoma eno najbolj posebnih obdobij v življenju ženske. Čas, ko bi se morali posvetiti sebi in
svojemu naraščaju. Na žalost to idilo v prvih mesecih nosečnosti pogosto kvari nelagodje, ki spremlja slabost in
bruhanje v nosečnosti. Ker je varnost otroka na prvem mestu, se nosečnice pogosto sprašujete: »Ali naj vzamem
zdravilo proti slabosti ali naj za vsak slučaj raje potrpim?«
Sedaj vam ni več potrebno skrbeti. Antimetil je popolnoma varen za uporabo za uporabo med nosečnostjo. V
Antimetilu je namreč zgolj ekstrakt ingverja, ki ga na osnovi raziskav o varnosti in učinkovitosti za lajšanje
slabosti med nosečnostjo priporočajo svetovno uveljavljene organizacije. Med temi so npr. Ameriško združenje
ginekologov in porodničarjev (ACOG), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Ameriška akademija družinskih
zdravnikov (AAFP) in Nacionalni Inštitut za zdravje in klinično odličnost v Veliki Britaniji (NICE). Antimetil tablete
omogočajo natančno jemanje odmerka, ki se je v raziskavah izkazal kot varen.
Naročite Antimetil, ki bo poskrbel za lahkotnost vašega želodca med nosečnostjo, da se boste vi lahko nemoteno
veselili prihoda novega družinskega člana!
ZAKAJ LAHKO ZAUPATE ANTIMETILU
Učinkovitost ingverja je bila dokazana s številnimi raziskavami, v katere so bili vključeni otroci in odrasli.
Vsebnost ingverja v tabletah Antimetil® je standardizirana. To pomeni, da vsaka tableta vsebuje 50 mg suhega
ekstrakta ingverja, kar ustreza 500 mg ingverja v prahu. Ekstrakt suhega ingverja, ki ga vsebuje Antimetil®, je
tako kar 10-krat bolj koncentriran kot tradicionalni ingver v prahu. Obložene tablete so majhne in gladke, zato je
njihovo jemanje enostavno. Zaradi njegove naravne sestave in možnosti natančnega odmerjanja je Antimetil®
idealna rešitev za dobro počutje vašega želodca.

PREDNOSTI
•

POTOVANJE - prepreči občutek nelagodja, brez zaspanosti

•

NOSEČNOST - je varen za uporabo in skrbi za lahkoten želodec nosečnice

• NATANČNO ODMERJANJE omogoča točno določena in kontrolirana vsebnost ingverja
___________________________________________________________________________________________
Sestava
Sestavine v 1 tableti: sredstvo za povečanje prostornine: celuloza; standardiziran suh izvleček ingverja (Zingiber
officinale) 50 mg*; sredstva za povečanje prostornine: silicijev dioksid, magnezijev stearat; sredstva za glaziranje:
hipromeloza, titanijev dioksid, smukec, glicerol.
Antimetil ne vsebuje glutena, laktoze in gensko spremenjenih organizmov.
*10 % gingerolov: 50 mg standardiziranega suhega izvlečka ingverja je enakovredno 500 mg ingverja v prahu.

Odmerjanje in način uporabe:
Otroci, stari od 3 do 5 let
1 tableta, 1 do 2 krat na dan (največ 2 tableti na dan)
Otroci, stari od 6 do 11 let
1 tableta, 1 do 4 krat na dan (največ 4 tablete na dan)
Mladostniki in odrasli, stari 12 let ali več
2 tableti, 1 do 4 krat na dan (največ 8 tablet na dan)
Nosečnice (ob prvem znaku nelagodja)
1 tableta zjutraj in 1 sredi dneva (lahko obe tableti naenkrat, vendar največ 2 na dan)
Tablete zaužijte cele z malo vode. Za zmanjšanje nelagodja med potovanjem jih vzemite 30 minut preden se
odpravite na pot.
Opozorilo
Prehransko dopolnilo Antimetil® ni primerno za otroke mlajše od 3 let. Antimetila se ne sme uporabljati v
primeru zapore žolčevoda (žolčnih kamnov). Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme
prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Shranjujte na
suhem mestu pri sobni temperaturi, nedosegljivo otrokom. Ne pozabite tudi na zdrav način življenja.
Poreklo: TILMAN S.A., Z.I. Sud 15, B-5377 Baillonville (Belgija)
Garancija kakovosti
Ewopharma AG je švicarsko podjetje, ustanovljeno leta 1959. Ewopharma trenutno posluje na farmacevtskih
trgih 16 držav Srednje in Vzhodne Evrope. Dejavnost podjetja zajema različne aktivnosti s področja registracije in
trženja zdravil. Zastopamo vodilne proizvajalce v različnih tržnih segmentih zdravil na recept in brez recepta,
prehranskih dopolnil, kozmetike in medicinskih pripomočkov. Program stalno dopolnjujemo s proizvodi, ki
ustrezajo našim visokokakovostnim standardom.

