
CO JE ACUTIL®

ACUTIL® je doplněk stravy, který obsahuje: 

V 1 kapsli

Rybí olej 500 mg --

   Omega-3 mastné kyseliny 350 mg --

               DHA – Kyselina dokosahexaenová 250 mg --

               EPA – Kyselina eikosapentaenová 40 mg --

Extrakt z listů Ginkgo biloba 24/6% 60 mg --

Fosfatidylserin 15 mg --

Vitamín E (d- -tokoferol) 5 mg    42 %*)

Kyselina listová (folát) 250 μg 125 %*)

Vitamín B12 5 μg 200 %*)

* ) Referenční hodnota příjmu (RHP)

Složení: rybí olej s omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami, obal kapsle (hovězí želatina, 

zvlhčující látka - glycerol, sorbitol, barvivo - žlutý a červený oxid železitý), extrakt z listů Gin-

kgo biloba 24/6%, emulgátor - mono- a diglyceridy mastných kyselin, fosfatidylserin (obsa-

huje sóju), vitamín E (d-α-tokoferol), vitamín B12 a kyselina listová. Obsažené alergeny jsou 

uvedeny tučně.  

ACUTIL® je doplněk stravy obsahující nejen omega-3 nenasycené mastné kyseliny, ale i výta-

žek z listů Ginkgo biloba, fosfatidylserin, kyselinu listovou a vitamíny E a B12. 

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny DHA i EPA jsou součástí buněčných membrán nervo-

vých buněk, tedy neuronů, které jsou nezbytné pro přenos informací v mozku. DHA přispívá  

k udržení normální činnosti mozku. Množství DHA v jedné kapsli Acutilu® (250 mg) je dostatečné 

k dosažení příznivého účinku.

Vitamín B12 přispívá k normální činnosti nervové soustavy, podporuje metabolismus homocys-

teinu a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Zvýšení odbourávání homocysteinu snižu-

je jeho možné toxické působení na mozek.

Kyselina listová přispívá k normální psychické činnosti a podobně jako vitamín B12 pomáhá 

snižovat míru únavy a vyčerpání.

Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Oxidativní stres vede k tvorbě 

volných kyslíkových radikálů, které mohou poškodit nervové buňky.

Složky standardizovaného extraktu Ginkgo biloba přispívají ke správnému prokrvení mozku. 

Fosfatidylserin je složkou buněčných membrán nervové a mozkové tkáně.

Doplněk stravy
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JAK UŽÍVAT ACUTIL®?

Doporučená denní dávka přípravku ACUTIL® je 1 kapsle během jídla nebo po jídle, zapijte 

nealkoholickým nápojem. 

ACUTIL® je vhodný k dlouhodobému užívání.

Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

UPOZORNĚNÍ

Bez konzultace s lékařem či lékárníkem se nedoporučuje k užívání:

• pacientům před plánovanou operací

• těhotným nebo kojícím ženám

• pacientům užívajícím antikoagulancia či antiagregancia

• diabetikům

Může snižovat srážlivost krve. 

Není určeno k podávání dětem.  

Uchovávejte při pokojové teplotě (do 25 °C), nevystavujte zdrojům tepla a přímému slunečnímu 

záření.

Datum minimální trvanlivosti se vztahuje k řádně uchovávanému přípravku v nepoškozeném 

obalu.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

BALENÍ

Balení obsahuje 30 nebo 60 kapslí.

Vyrobeno ve:

Wassen International Ltd.

Jménem:

A.C.R.A.F. S.p.A

Viale Amelia 70

Rome, Itálie

Distributor:
Angelini Pharma Česká republika, s.r.o. 
Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno

www.angelini.cz

Datum poslední revize textu: listopad 2019
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