
КАКВО Е АКУТИЛ
АКУТИЛ е хранителна добавка със следния състав на една капсула: 
 Състав на една капсула 
Рибено масло 500 mg  -

Омега-3 мастни киселини 350 mg -
Докозахексаенова киселина 250 mg -
Ейкозапентаенова киселина  40 mg - 

Екстракт от листа на гинко билоба 60 mg -
Фосфатидилсерин
(фосфолипид от соев лецитин) 15 mg -
Витамин E (d-алфа-токоферол) 5 mg a-TE 42%*
Фолиева киселина 250 μg 125%*
Витамин B12 5 μg 200%*
* % от препоръчителната референтна стойност на хранителните вещества
 
СЪСТАВ:
Омега 3 рибено масло
Други съставки: говежди желатин, овлажнители: глицерин, сорбитол, оцветители: червен и 
жълт железен оксид, екстракт от листа на гинко билоба, емулгатор: глицерил моностеарат,    
фосфатидилсерин - фосфолипид от соев лецитин, витамин Е (D-a-токоферол), витамин B12, 
фолиева киселина

С удебелен шрифт са посочени алергенните съставки.

АКУТИЛ е хранителна добавка, която съдържа омега-3 ненаситени мастни киселини, 
екстракт от гинко билоба, фосфатидилсерин, фолиева киселина, витамини Е и B12.

Омега-3 мастните киселини са компоненти на невронните клетъчни мембрани с 
незаменимо значение за обработването на информацията в мозъка. DHA допринася за 
поддържане на нормалната функция на мозъка. Количеството на DHA, което се съдържа в 
една капсула (250 mg), е достатъчно за получаване на полезен ефект. 

Витамин B12 допринася за нормалното функциониране на нервната система, за нормалния 
метаболизъм на хомоцистеина, за намаляване на чувството на отпадналост и умора. 

Фолиевата киселина допринася за поддържане на нормалната психична функция и също 
като витамин В12 допринася за намаляване на чувството на отпадналост и умора.
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Витамин E допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. 

Екстрактът от гинко билоба подпомага нормалното кръвообращение в мозъка. 

Фосфатидилсеринът е компонент на клетъчните мембрани на нервите и мозъчната тъкан.

КАК СЕ ПРИЕМА АКУТИЛ
Препоръчителната дневна доза е 1 капсула (0,9 g), приемана по време на или след хранене, 
с вода или с безалкохолни напитки. 

АКУТИЛ може да се приема продължително време.
Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословен начин на живот.
Не превишавайте препоръчителната дневна доза.    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да приемате този 
продукт:

- Ако вземате някакви лекарства или сте планирали хирургична процедура;
- Ако сте бременна или кърмите;
- Ако приемате антикоагуланти или тромбоцитни антиагреганти;
- Ако страдате от диабет.

АКУТИЛ не съдържа захароза, глутен, млечни деривати, изкуствени аромати, пшеница и 
ферменти.

АКУТИЛ не трябва да се приема при известна свръхчувствителност към някоя от съставките. 

Да не се използва след срока на годност  обозначен на опаковката.  
Да се съхранява под 25°C.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.     

Опаковка с 30 капсули. Общо тегло на капсулното съдържимо: 27,1 g.
Опаковка с 60 капсули. Общо тегло на капсулното съдържимо: 54,2g.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Wassen International Ltd
10 Aldersgate Street
London EC1A4HJ
Великобритания

ДИСТРИБУТОР:
Анджелини Фарма  България ЕООД
Бул. „Асен Йорданов” 10
1592 София
България


