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Хранителна добавка 

Акутил®

Състав: Омега 3 рибено масло, капсула (говежди желатин, овлажнители: 
глицерин, сорбитол; оцветители: червен и жълт железен оксид), екстракт от листа 
на гинко билоба, емулгатор: моно- и диглицериди на мастни киселини; 
фосфатидилсерин (фосфолипид от соев лецитин), витамин Е (D-α- токоферол), 
витамин В12, 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. 
Докозахексаенова киселина (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.
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.

Без захари. Без лактоза. Без глутен.

Не превишавайте препоръчителната дневна доза.

Да не се използва при деца под 3 години поради съдържанието на фолиева 
киселина.
Деца над 4 години, юноши и възрастни: по 1 капсула дневно.
Употребата при деца е ограничена до лица, способни да погълнат безопасно 
капсулата, евентуално под наблюдение на възрастен.

Предупреждения:
Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на 
разнообразния хранителен режим и здравословния начин на живот.

Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца.

Съхранение: Съхранявайте при стайна температура (под 25°C); избягвайте 
излагането на локални източници на топлина и пряка слънчева светлина. Срокът 
на годност се отнася за продукт, при правилно съхранение в неповредена 
опаковка.

Опаковка с 30 капсули. Нето тегло: 27,9 g.
Опаковка с 60 капсули. Нето тегло: 55,7 g.

Производител:
Wassen International Ltd
Великобритания

Произведено за:
A.C.R.A.F. S.p.A. viale Amelia 70 Rome, Италия

Дистрибутор:
АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Бул. „Асен Йорданов” 10
1592 София
България

NRV: референтни дневни количества за прием на витамини и минерали 
(възрастни) съгласно Рег. (ЕС) № 1169/2011

СРЕДНИ КОЛИЧЕСТВА % NRVСЪДЪРЖАНИЕ В 1 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 Е (d-алфа-токоферол) 5 mg 42
Фолиева киселина 250 μg 125
Витамин В12 5 μg 200
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Състав: Омега 3 рибено масло, капсула (говежди желатин, овлажнители: 
глицерин, сорбитол; оцветители: червен и жълт железен оксид), екстракт от листа 
на гинко билоба, емулгатор: моно- и диглицериди на мастни киселини; 
фосфатидилсерин (фосфолипид от соев лецитин), витамин Е (D-α- токоферол), 
витамин В12, 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. 
Докозахексаенова киселина (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.
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.

Без захари. Без лактоза. Без глутен.

Не превишавайте препоръчителната дневна доза.

Да не се използва при деца под 3 години поради съдържанието на фолиева 
киселина.
Деца над 4 години, юноши и възрастни: по 1 капсула дневно.
Употребата при деца е ограничена до лица, способни да погълнат безопасно 
капсулата, евентуално под наблюдение на възрастен.

Предупреждения:
Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на 
разнообразния хранителен режим и здравословния начин на живот.

Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца.

Съхранение: Съхранявайте при стайна температура (под 25°C); избягвайте 
излагането на локални източници на топлина и пряка слънчева светлина. Срокът 
на годност се отнася за продукт, при правилно съхранение в неповредена 
опаковка.

Опаковка с 30 капсули. Нето тегло: 27,9 g.
Опаковка с 60 капсули. Нето тегло: 55,7 g.

Производител:
Wassen International Ltd
Великобритания

Произведено за:
A.C.R.A.F. S.p.A. viale Amelia 70 Rome, Италия

Дистрибутор:
АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Бул. „Асен Йорданов” 10
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