
				FOGYASZTÓI	TÁJÉKOZTATÓ

ANXIOCONTROL	HERBAL	–	ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ	TABLETTA

Olvassa el �igyelmesen az alábbi tájékoztatót, mely az O� n számára fontos 
információkat tartalmaz. Tartsa meg a tájékoztatót, mert az ebben szereplő 
információkra a későbbiekben is szüksége lehet!

1.MILYEN	TIPUSÚ	KÉSZÍTMÉNY	AZ	ANXIOCONTROL	BEVONT	TABLETTA	
ÉS	MILYEN	ESETEKBEN	ALKALMAZHATÓ?	

Természetes kamilla kivonatot, B6-vitamint és egy különleges Echinacea 
kivonatot tartalmazó étrend-kiegészı́tő tabletta.  Az AnxioControl-ban 
található speciális kamillakivonat segı́tséget nyújthat a SZORONGÁS	
TÜNETEINEK	CSÖKKENTÉSÉBEN, hozzásegıt́het a NYUGODT	ALVÁSHOZ és 
az általános LELKI	 EGYENSÚLY megtartásához. Az AnxioControl-ban 
található EP107	 kivonat	 magyar tudósok által klinikailag tesztelt és 
standardizált, szabadalmazott készıt́mény, amely speciális termőterületről 
származó Echinacea angustifolia	 növény száraz gyökér kivonata. Az 
AnxioControl B6-vitamin-tartalma hozzájárulhat az idegrendszer megfelelő 
működéséhez és az egészséges pszichés funkciók fenntartásához.

2.TUDNIVALÓK		AZ		ANXIOCONTROL		TABLETTA		SZEDÉSE		ELŐTT

Az AnxioControl mindegyik összetevőből csak kis dózist tartalmaz, ennek 
ellenére ne alkalmazza a terméket, ha allergiás (túlérzékeny) az Echinaceára, a 
kamillára (vagy egyéb, az őszirózsafélék családjába tartozó növényre) vagy a 
készıt́mény (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőire. Ne szedje a terméket, ha 
O� n várandós (2. trimeszter után) vagy szoptat, ha progresszıv́, az egész 
szervezetet érintő megbetegedésben (mint pl. tuberkulózis, leukózis, 
kollagenózis, szklerózis multiplex, szarkoidózis, AIDS, HIV-fertőzés), vagy más 
autoimmun betegségben szenved, ha rákos betegségben szenved, vagy 
immunhiányos vagy immunszupresszáns kezelést kap, ha szervátültetett vagy 
csontvelő-transzplantált, vagy ha ciklosporin vagy metotrexát kezelést kap.  
Ne alkalmazza az AnxioControl-t ha O� n szorongás kezelésére más készıt́ményt 
vagy antidepresszánst szed! 4 évnél �iatalabb gyerekeknek nem adható!

3.HOGYAN		KELL		SZEDNI		AZ		ANXIOCONTROL		TABLETTÁT?

Szokásos Adagolás: 2 tabletta naponta (reggel és este) minimum 2 hétig.  12 év 
fölötti gyermekeknek adagja napi egy tabletta. Az AnxioControl a megfelelő 
hatás elérése érdekében hosszabb ideig is nyugodtan szedhető, de 8 hét után 
tartson 2 hét szünetet!

Alkalmazás: A tablettát folyadékkal nyelje le! A tablettát ne rágja szét!  Az 
ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészıt́ő nem helyettesıt́i 

a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot! Habár a 2. 
pontban levő �igyelmeztetések �igyelembevétele mellett nem jelent jelentős 
egézségügyi kockázatot a túladagolás, amennyiben O� n túl sok AnxioControl 
tablettát vett be, keresse fel orvosát, gyógyszerészét! Ha elfelejtette bevenni az 
AnxioControl tablettát, ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag 
pótlására, hanem folytassa a kezelést a tájékoztatóban leıŕt útmutatás szerint.

4.	LEHETSÉGES		MELLÉKHATÁSOK

Ha O� nnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy 
gyógyszerészét , és ha teheti küldjön egy emailt az alábbi cı́mre: 
info@anxio�it.eu, hogy a forgalmazó is tájékoztatva legyen.  A készıt́mény nem 
befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges 
képességeket.

5. AZ		ANXIOCONTROL		TÁROLÁSA

25 C° alatt, fénytől védett helyen, gyermekek elől elzárva tárolandó!  Az étrend-
kiegészıt́őa dobozon feltüntetett lejárati időn belül fogyasztható.  A környezet 
védelme érdekében a patikákban található gyógyszerhulladék-gyűjtő 
dobozokba dobja a lejárt vagy már nem használt készıt́ményét.

6. A		DOBOZ		TARTALMA		ÉS		EGYÉB		INFORMÁCIÓK

1 tabletta hatóanyagai:

Egyéb	 összetevők: dikalcium foszfát; fényezőanyag*; csomósodást gátló 
anyag: keresztkötéseket tartalmazó karboximetil-cellulóz, zsı́rsavak 
magnéziumsói,  szilıć ium-dioxid.

*Fényezőanyag: hydroxipropyl-metil-cellulóz, koncentrátumok (pórsáfrány, retek, alma, 
feketeribizli, édesburgonya és cseresznye), zsıŕsavak, mikrokristályos cellulóz, glicerin.

A nemzetközi GMP irányelvei alapján, gyógyszergyári környezetben, magas 
minőségben, laktóz-, glutén-, titándioxid- és GMO-mentesen gyártva. Vegán 
termék.

Nettó	súly:		159,1 mg / bevont tabletta

Gyártja:	 Labialfarma S.A., Edifı́cio Labialfarma nº1, Felgueira, 3450-366 
Sobral – Portugal,  email: labialfarma@labialfarma.com

Forgalmazza: Anxio�it Kft., 1033 Budapest, Tanuló u. 3,  info@anxio�it.eu,

OGYEI	noti�ikációs	szám:  25249/2020  

Keskenylevelű kasvirág (Echinacea ang.) gyökér száraz kivonata  (1:6-8) *  

Kamilla (Matricaria recutita) virágzat száraz kivonata (1:4)      

B6-vitamin (NRV** 15%) 

*EP107,	speciálisan	standardizált,	különleges	termőterületekről	származó	kivonat	formájában	

**felnőtt	napi	beviteli	érték	(NRV,	nutrient	reference	value	%-ában	kifejezve)

- 40mg

- 37,5mg

- 0,21mg

Cross-out Anxiety!  

developed by:

www.anxiot.eu




