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FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ
ANXIOCONTROL HERBAL – ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ TABLETTA
Olvassa el igyelmesen az alá bbi tá jé koztató t, mely az On szá má ra fontos
informá ció kat tartalmaz. Tartsa meg a tá jé koztató t, mert az ebben szereplő
informá ció kra a ké ső bbiekben is szü ksé ge lehet!
1.MILYEN TIPUSÚ KÉSZÍTMÉNY AZ ANXIOCONTROL BEVONT TABLETTA
ÉS MILYEN ESETEKBEN ALKALMAZHATÓ?
Termé szetes kamilla kivonatot, B6-vitamint é s egy kü lö nleges Echinacea
kivonatot tartalmazó é trend-kiegé szı́tő tabletta. Az AnxioControl-ban
talá lható speciá lis kamillakivonat segı́ t sé get nyú jthat a SZORONGÁS
TÜNETEINEK CSÖKKENTÉSÉBEN, hozzá segıt́het a NYUGODT ALVÁSHOZ é s
az á ltalá nos LELKI EGYENSÚLY megtartá sá hoz. Az AnxioControl-ban
talá lható EP107 kivonat magyar tudó sok á ltal klinikailag tesztelt é s
standardizá lt, szabadalmazott ké szıt́mé ny, amely speciá lis termő terü letrő l
szá rmazó Echinacea angustifolia nö vé ny szá raz gyö ké r kivonata. Az
AnxioControl B6-vitamin-tartalma hozzá já rulhat az idegrendszer megfelelő
mű kö dé sé hez é s az egé szsé ges psziché s funkció k fenntartá sá hoz.
2.TUDNIVALÓK AZ ANXIOCONTROL TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT
Az AnxioControl mindegyik ö sszetevő bő l csak kis dó zist tartalmaz, ennek
ellené re ne alkalmazza a termé ket, ha allergiá s (tú lé rzé keny) az Echinaceá ra, a
kamillá ra (vagy egyé b, az ő sziró zsafé lé k csalá djá ba tartozó nö vé nyre) vagy a
ké szıt́mé ny (6. pontban felsorolt) egyé b ö sszetevő ire. Ne szedje a termé ket, ha
On vá randó s (2. trimeszter utá n) vagy szoptat, ha progresszıv́, az egé sz
szervezetet é rintő megbetegedé sben (mint pl. tuberkuló zis, leukó zis,
kollagenó zis, szkleró zis multiplex, szarkoidó zis, AIDS, HIV-fertő zé s), vagy má s
autoimmun betegsé gben szenved, ha rá kos betegsé gben szenved, vagy
immunhiá nyos vagy immunszupresszá ns kezelé st kap, ha szervá tü ltetett vagy
csontvelő -transzplantá lt, vagy ha ciklosporin vagy metotrexá t kezelé st kap.
Ne alkalmazza az AnxioControl-t ha On szorongá s kezelé sé re má s ké szıt́mé nyt
vagy antidepresszá nst szed! 4 é vné l iatalabb gyerekeknek nem adható !
3.HOGYAN KELL SZEDNI AZ ANXIOCONTROL TABLETTÁT?
Szoká sos Adagolá s: 2 tabletta naponta (reggel é s este) minimum 2 hé tig. 12 é v
fö lö tti gyermekeknek adagja napi egy tabletta. Az AnxioControl a megfelelő
hatá s elé ré se é rdeké ben hosszabb ideig is nyugodtan szedhető , de 8 hé t utá n
tartson 2 hé t szü netet!
Alkalmazá s: A tablettá t folyadé kkal nyelje le! A tablettá t ne rá gja szé t! Az
ajá nlott napi mennyisé get ne lé pje tú l! Az é trend-kiegé szıt́ő nem helyettesıt́i

a kiegyensú lyozott, vegyes é trendet é s az egé szsé ges é letmó dot! Habá r a 2.
pontban levő igyelmezteté sek igyelembevé tele mellett nem jelent jelentő s
egé zsé gü gyi kocká zatot a tú ladagolá s, amennyiben On tú l sok AnxioControl
tablettá t vett be, keresse fel orvosá t, gyó gyszeré szé t! Ha elfelejtette bevenni az
AnxioControl tablettá t, ne vegyen be ké tszeres adagot a kihagyott adag
pó tlá sá ra, hanem folytassa a kezelé st a tá jé koztató ban leıŕt ú tmutatá s szerint.
4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
Ha Onné l bá rmilyen mellé khatá s jelentkezik, tá jé koztassa kezelő orvosá t vagy
gyó gyszeré szé t, é s ha teheti kü ldjö n egy emailt az alá bbi cı́ m re:
info@anxio it.eu, hogy a forgalmazó is tá jé koztatva legyen. A ké szıt́mé ny nem
befolyá solja a gé pjá rmű vezeté shez é s a gé pek kezelé sé hez szü ksé ges
ké pessé geket.
5. AZ ANXIOCONTROL TÁROLÁSA
25 C° alatt, fé nytő l vé dett helyen, gyermekek elő l elzá rva tá rolandó ! Az é trendkiegé szıt́ő a dobozon feltü ntetett lejá rati idő n belü l fogyasztható . A kö rnyezet
vé delme é rdeké ben a patiká kban talá lható gyó gyszerhulladé k-gyű jtő
dobozokba dobja a lejá rt vagy má r nem haszná lt ké szıt́mé nyé t.
6. A DOBOZ TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK
1 tabletta ható anyagai:
Keskenylevelű kasvirá g (Echinacea ang.) gyö ké r szá raz kivonata (1:6-8) *

- 40mg

Kamilla (Matricaria recutita) virá gzat szá raz kivonata (1:4)

- 37,5mg

B6-vitamin (NRV** 15%)

- 0,21mg

*EP107, speciálisan standardizált, különleges termőterületekről származó kivonat formájában
**felnőtt napi beviteli érték (NRV, nutrient reference value %-ában kifejezve)

Egyéb összetevők: dikalcium foszfá t; fé nyező anyag*; csomó sodá st gá tló
anyag: keresztkö té seket tartalmazó karboximetil-celluló z, zsı́ r savak
magné ziumsó i, szilıćium-dioxid.
*Fé nyező anyag: hydroxipropyl-metil-celluló z, koncentrá tumok (pó rsá frá ny, retek, alma,
feketeribizli, é desburgonya é s cseresznye), zsıŕsavak, mikrokristá lyos celluló z, glicerin.

A nemzetkö zi GMP irá nyelvei alapjá n, gyó gyszergyá ri kö rnyezetben, magas
minő sé gben, laktó z-, gluté n-, titá ndioxid- é s GMO-mentesen gyá rtva. Vegá n
termé k.
Nettó súly: 159,1 mg / bevont tabletta
Gyártja: Labialfarma S.A., Edifı́c io Labialfarma nº1, Felgueira, 3450-366
Sobral – Portugal, email: labialfarma@labialfarma.com
Forgalmazza: Anxio it Kft., 1033 Budapest, Tanuló u. 3, info@anxio it.eu,
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