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Το Emil είναι ένα προϊόν µε βιταµίνη Β6 και κιτρικά καλίου
και νατρίου. Η βιταµίνη Β6 είναι ένα πολύ χρήσιµο θρεπτικό
συστατικό το οποίο µπορεί να συµπληρώσει τη διατροφή και να
συµβάλει στη φυσιολογική διατήρηση αρκετών µεταβολικών
λειτουργιών. Η πυριδοξίνη, η πυριδοξάλη και η πυριδοξαµίνη
(και οι αντίστοιχοι εστέρες φωσφορικών 5', µεταξύ των οποίων
ο πιο δηµοφιλής είναι η φωσφορική πυριδοξάλη) είναι οι µορφές
µε τις οποίες εµφανίζεται η βιταµίνη B6:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΟΡΦΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Το Emil έχει διαµορφωθεί ως στοµατικά διαλυτό δισκίο.
Η γεύση λεµονιού, που υπάρχει από τα κιτρικά, είναι ικανή
να καλύψει την δυσάρεστη γεύση της νόσου για την  οποία
ενδείκνυται το  Emil . Διαλύεται γρήγορα στο στόµα χωρίς να
χρειάζεται νερό. Κάθε δισκίο περιέχει πολλαπλά σωµατίδια
επικαλυµµένων ενεργών συστατικών και ειδικά έκδοχα ώστε
να επιτρέπει την ταχεία απορρόφηση του δισκίου. Κάθε δισκίο
έχει µια µικρή οπή µέσα στην οποία το δραστικό συστατικό
έχει συµπιεστεί. 

Γενικά, συνιστάται η αύξηση της κατανάλωσης της
βιταµίνης Β6 κατά 20% (περίπου) κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης και κατά 30% (περίπου) κατά τη διάρκεια
της γαλουχίας. Έλλειψη της βιταµίνης Β6 είναι γενικό
επακόλουθο της κατανάλωσης φαρµάκων (ειδικά
φαρµάκων τα οποία δρουν ως ανταγωνιστές).
Έλλειψη της βιταµίνης Β6 που οφείλεται στη διατροφή
είναι ένα εντελώς έκτακτο φαινόµενο.

Η   βιταµίνη   Β6   συµµετέχει   σε   πολλές   µεταβολικές
αντιδράσεις των πρωτεϊνών. Επίσης, παίζει ένα ρόλο-κλειδί
στο µεταβολισµό της GAMA, µιας σηµαντικής εγκεφαλικής

πρωτεΐνης νευρο-διαµεσολαβητή. Έχουν παρατηρηθεί
συµπτώµατα καταστάσεων έλλειψης
της βιταµίνης Β6 σε νεογνά τα οποία

οφείλονται σε ένα σφάλµα κατά τη
διαδικασία της παραγωγής του

γάλακτος για τα βρέφη. Αυτό το γάλα
έχει εκτεθεί σε υπερβολική θερµική

επεξεργασία που δυστυχώς γέννησε, ένα νέο
σύµπλεγµα  µεταξύ  της  πυριδοξάλης  και της λυσίνης των
πρωτεϊνών  του γ άλακτος.  Η  έλλειψη  της  βιταµίνης  Β6
προκαλεί   περιφερειακή  νευροπάθεια  και  νευρολογικές,
σµηγµατορροϊκές  βλάβες  του  δέρµατος  ή  βλάβες  όµοιες

µε την πελάγρα. 

“ΤΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ” ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:

Το Emil φέρνει και προσφέρει στους χρήστες έναν αποκλειστικό
συνδυασµό τριών πλεονεκτηµάτων σε µία µοναδική στερεά µορφή:

Άµεση διάλυση του δισκίου στο στόµα χωρίς να χρειάζεται νερό

Άµεση απελευθέρωση των ενεργών συστατικών.

Άµεση ανακούφιση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Η εύκολη κατάποση και η ταχεία
διάλυση χωρίς να χρειάζεται νερό
κάνει το Emil κατάλληλο για χορήγηση
σ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  χ ρ ή σ τ ε ς  π ο υ
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην
κατάποση: παιδιά (κάτω των 12 ετών
και γενικά), ηλικιωµένους, κλινήρης
ή άτοµα µε αναπηρία και έγκυες και
θηλάζουσες γυναίκες. Το Emil είναι
επίσης πολύ χρήσιµο για τη χρήση  σε 
εξωτερικούς χώρους, όταν το νερό για
την κατάποση ενός δισκίου δεν είναι
πάντα διαθέσιµο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα από τα πλεονεκτήµατα αυτής της γρήγορα
διαλυόµενης φόρµας είναι η πρόσθετη προστασία από την τοπική τοξικότητα.

Το δισκίο το οποίο αυξάνει τη υποχωρητικότητα
Αυτό το γρήγορα διαλυόµενο δισκίο (στο στόµα) αυξάνει τη
γενική κλινική απόδοση της δραστικής ουσίας.

Απορρόφηση: Ασφάλεια και Προστασία
Το Emil, επιπροσθέτως, έχει σχεδιαστεί ως ένα προϊόν ικανό
να απελευθερώσει σταθερή και οµοιόµορφη δοσολογία της
δραστικής ουσίας µε ένα πιο ακριβή τρόπο από τη χορήγηση
υγρής µορφής ή άλλης µορφής.

Καινοτόµα φαρµακευτική µορφή µε τεχνολογία
πολλαπλών σωµατιδίων
Καλυµµένα µικρά σωµατίδια: η αναπτυγµένη µορφή δοσολογίας του
Emil βασίζεται σε 'καλυµµένα µικροσφαιρίδια'. Αυτή η τεχνολογία
χρησιµοποιείται ειδικά για φαρµακευτικές µορφές όπως της ελεγχόµενης
απελευθέρωσης, τις κάψουλες ή τα δισκία µε διαδικασία µικρο-επικάλυψης.

Εκ νέου κάλυψη από υγρή κοκκοποίηση: η βασική τεχνολογία του
Emil για την παραγωγή µικροκοκκίων είναι η κοκκοποίηση επί της
ρευστοποιηµένης κλίνης ειδικά εξοπλισµένη και τροποποιηµένη.

Μετά από 10'' Μετά από 20'' Μετά από 20''-30''
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ ΑΝΤΙ-ΕΜΕΤΙΚΟ
ΑΝΤΙ-ΕΜΕΤΙΚΟ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΕΜΕΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Δοσολογία: συνιστάται ένα δισκίο την ηµέρα, όποτε
χρειάζεται. Υψηλότερες δοσολογίες έως 3 δισκία πρέπει να
λαµβάνονται µόνο µετά από άµεση ιατρική παρακολούθηση.


