
Emulips Forte XXL – s obsahem bylinných extraktů je určen pro 
harmonizaci činnosti trávicího traktu. Máta podporuje trávení, 
příznivě působí na funkci žaludku a střevního traktu, tlumí na-
dýmání a křeče po jídle. Celkově zklidňuje a podporuje spánek. 
Hořec usnadňuje trávení, optimalizuje funkci trávicího traktu. 
Dodává energii, posiluje organismus a zvyšuje odolnost vůči 
fyzické i psychické únavě. Lékořice je tradičním prostředkem 
pro usnadnění zažívání, harmonizuje trávení i u osob s citlivějším 
trávicím systémem. Aktivní látky z lékořice pomáhají udržovat 
normální funkci sliznic v žaludku a v tenkém střevě. Vitamín E 
přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.

Složení: rostlinný řepkový olej (z bezerukových a bezgluko-
sinulátových odrůd řepky olejné) 600 mg, vyvážená emulgační 
směs – diglyceridy a monoglyceridy kyseliny olejové 270 mg, 
vitamín E 20 mg (tj. 167 % doporučené denní dávky), máta 
peprná extrakt 16 mg, hořec žlutý extrakt 10 mg, lékořice lysá 
extrakt 10 mg v 1 ml přípravku. Přídatné látky: anýzový olej 
(aromata).

Upozornění: Výrobek nenahrazuje pestrou stravu. 
Není určeno pro děti do 3 let. Ukládejte mimo do sah 
dětí. Nepřekračujte doporučené dávkování. Skla dujte 
v temnu při teplotě do 25 °C. Nevystavujte přímému 
slunci. Před upotřebením protřepejte! Teplotní 
změna struktury nemá vliv na účinnost výrobku! 
Šarže testována v  akreditované laboratoři na 
mikrobiologickou nezá vadnost a  nepřítomnost 
těžkých kovů. Notifi kováno na MZ ČR.

Doporučené dávkování: 10–20 kapek (cca 0,5–1 
ml) 1–3× za den, děti od 3 let 10 kapek 1× za den. 
Užívejte nejlépe po jídle, např. na kousku pečiva. 
Pravidelné a dlouhodobé užívání příznivě ov liv-
ní celkový efekt přípravku.

 Výrobce: O.K.G.,s.r.o., 
 Hybešova 42, 602 00 Brno, CZ

Výrobek jsou oprávněni nabízet pouze nezávislí 
partneři O.K.G., s.r.o. Vyrobeno v České republice. Mi
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Doplněk stravy pro
harmonizaci Činnosti 
trávicího traktu

Obsah balení: 120 ml  

Zcela bez chemické stabilizace

Vhodné pro vegetariány

Bez umělých barviv

Bez lepku 

Bez laktózy

HACCP


