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Джинджифилът като помощ 
при храносмилателни 
проблеми

50 mg 
стандартизиран екстракт 

от джинджифил 
вкл. 10% джинджероли                                                      

500 mg 
джинджифил 

на прах                                                      

Джинджифилът е бил използван в готварството и като 
част от традиционната китайска и индийска Аюрведична 
медицина от векове. Тази подправка е известна с 
благоприятните си свойства върху храносмилателната 
система и днес е доказано домашно лекарство, което 
трябва да се намира във всяко домакинство.

Всичко зависи от дозата
За да извлечем неговите истински ползи и да запазим нашия 
стомах „щастлив“, не е достатъчно просто да добавим към 
храната си малко джинджифил. Проучвания са показали, че е 
необходимо да се приеме количество, еквивалентно на 1000 mg 
джинджифил на прах, за да се получат оптимални резултати.

Джинджифил – ефективен, надежден и безопасен
Джинджеролите (основната активна химична субстанция в джин- 
джифила) играят основна роля, когато се касае до облекчаване 
на стомаха. Многобройни проучвания са показали неговата 
ефективност и безопасност – дори и при бременност.

Приемайте таблетките с чаша вода.
Състав/табл.: Стандартизиран сух екстракт от джинджифил 
(Zingiber officinale) 50 mg (10% джинджероли: 50 mg 
стандартизиран екстракт, еквивалентен на 500 mg прах от 
джинджифил).

Когато пътувате: Приемайте Antimetil® 30 min преди пътуване.

При бременност: Antimetil® може да се приема от самото 
начало на Вашата бременност.

Предпазни мерки: Да не се сдъвкват таблетките! 
Antimetil® не трябва да се приема от деца под 3 год.

Antimetil® – внимателно подбран и произведен екстракт  
от джинджифил
1 таблетка съдържа 50 mg стандартизиран екстракт от 
джинджифил с 10% джинджероли. Той има 10 пъти по-висока 
концентрация от обикновения прах от джинджифил. 
Стандартизацията на метода на екстракция и контролираният 
процес гарантират, че Antimetil® има най-високо качество и 
ефективност.

добри причини 
за прием на  
Antimetil®5

1. ПРИРОДЕН ПРОДУКТ – съдържа екстракт от джинджифил

2. БЕЗОПАСЕН – по време на бременност и кърмене

3. ЕФЕКТИВЕН – бързо действие и клинично доказан

4. Не се наблюдава СЪНЛИВОСТ и нарушения на моториката

5. ПРАКТИЧЕН и удобен – малка таблетка, удобна за гълтане, 
неутрален вкус

Когато ти се гади  
и всичко е наопаки

Природното решение  
при стомашен дискомфорт  

при пътуване,  
бременност и преяждане

Приложение:
ДНЕВНА  
ДОЗА*

Деца 3+

Деца 6+

Деца 12+  
и възрастни
Бременни 
жени

1 табл. 
1-2 х/ден

1 табл. 
1-4х/ден

2 табл. 
1-4х/ден

1 табл.:
1 сутрин, 1 на обяд

2 табл.  
дневно

4 табл.  
дневно

8 табл.  
дневно

2 табл.  
дневно

СТАНДАРТНА 
ДОЗА

МАКСИМАЛНА 
ДОЗА



Щастливи пътувания? Стомашният дискомфорт 
по време на бременност

Лекота за Вашия стомах 
Цялото семейство е толкова развълнувано да отиде на 
ваканция и още преди да се осъзнаете, първият член на  
Вашето семейство вече получава проблеми със стомаха. Звучи 
ли Ви познато? Стомашният дискомфорт (гадене и повръщане 
по време на пътуване или сутрешно гадене при бременност) 
може да започне дори преди да сте стигнали до Вашата 
дестинация – в колата, в автобуса, влака, самолета или кораба – 
и да развалите началото на страхотната ваканция.

По време на бременността организмът на жената преминава 
през много промени. Знаете ли, че близо 85% от бременните 
жени изпитват временни храносмилателни смущения по 
време на първия триместър? Някои бременни имат стомашен 
дискомфорт дори през цялата бременност. Докато много жени 
имат такъв проблем сутрин, при някои бременни това може да 
се наблюдава по всяко време на деня. 

Джинджифилът е алтернатива
Не позволявайте стомашният дискомфорт сериозно да влияе 
на Вашата бременност. Джинджифилът е признат от СЗО 
като полезна и безопасна алтернатива за облекчаване на 
стомашния дискомфорт по време на бременност. Многобройни 
проучвания са показали, че джинджифилът не предизвиква 
нежелани реакции. 

Сила от природата без риск
Разбира се бременната жена иска да избегне всичко, което 
може да представлява риск за нея и за плода. Antimetil® е 
оптималното решение. Той съдържа екстракт от джинджифил, 
който е природен продукт и е одобрен за приложение по 
време на бременност като безопасен за плода.

Понякога попадате в ситуации, когато не могат да се избегнат 
множество храни, тежки за стомаха или очите Ви са по-големи 
от стомаха Ви. Тогава не се чувствате добре и Вашият стомах се 
бунтува, защото е твърде пълен.
Джинджифилът може да Ви помогне Вашият стомах да се 
чувства отново леко. 

Няколко съвета при преяждане:

•	 Разходете се

•	 Облечете удобно облекло

•	 Яжте по-малко на следващия ден

Объркване за мозъка
Стомашният дискомфорт по време на пътуване е реакцията на 
организма към противоречиви стимули. Мозъкът се обърква, 
тъй като сензорните органи (особено очите и вестибуларния 
апарат във вътрешното ухо, които регулират нашето усещане 
за равновесие) започват да изпращат различна информация за 
движенията на тялото. Той получава редица сигнали, които не 
си съответстват, което довежда до объркване в мозъка. 

Antimetil®  – Вашият партньор при пътуване
Приемът на стандартизиран екстракт от джинджифил е 
идеалния начин за поддържане на баланса в червата – за да 
усещате лекота в стомаха за предстоящото пътуване. 

Няколко съвета за Вас и Вашите деца
•	 В колата: Гледайте напред и не четете

•	 Във влака: Винаги сядайте с лице по посока на движението

•	 В автобуса или самолета: Попитайте дали можете да  
седнете на място на предните редове до пътеката

Доказано е, че Antimetil®  е безопасен и ефективен при 
бременност. Неговото приложение е безвредно от началото на 
първия триместър. Многобройни проучвания са доказали, че 
джинджифилът не предизвиква нежелани реакции.

Antimetil® – средство на първи избор при стомашен 
дискомфорт 

Antimetil® може да се приема също и при постоперативен 
или свързан с прием на лекарства стомашен дискомфорт.


