
Terméktájékoztató a fogyasztók részére (1169/2011/EU és 1924/2006/EK irányelvek illetve rendeletek szerint) 

 

Az AntiBac® gyógynövényeket és természetes epesavakat tartalmazó, bélben oldódó étrend-kiegészítő kapszula a 

káros baktériumok, illetve mikroorganizmusok elleni immunrendszer támogatására valamint jótékony hatású az 

emésztésre, a máj és epeműködésre is 

Kiszerelés: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 kapszula 

Nettó tömeg: 7,15g; 14,3g; 21,45g; 28,6g; 35,75g; 42,9g; 64,35g 

Összetevők: liofilizált marhaepe; gyógynövény kivonatok: fekete bodza, kurkuma, orvosi pemetefű, keserű andrográfisz, 

fokhagyma, fekete bors; kapszula héj: hidroxi-propil-metil-cellulóz; csomósodást gátlók: szilícium-dioxid, magnézium-

sztearát; kapszula héj: gellán gumi. 

A FEKETE BODZA támogatja az emberi szervezet védelmét biztosító immunrendszert. 

A FOKHAGYMA hozzájárul a bél mikrobiológiai egyensúlyának a fenntartásához, valamint a káros 

baktériumok és mikroorganizmusok elleni védekezéshez. 

A KESERŰ ANDROGRÁFISZ segíti a szervezet természetes védekező képességét, különösen a felső légutak 

szintjén. 

AZ ORVOSI PEMETEFŰ segíti a béltraktust, hozzájárul az egészséges emésztéshez, a máj és epe normál 

működéséhez. 

A KURKUMA + FEKETE BORS segíti az immunrendszert, a tüdő és a légutak egészségét, valamint az 

allergiákkal szembeni védelmet, jelentős hatású antioxidáns 

Ajánlott napi adag: 1-4x1 vagy 2x2 kapszula a jelentősebb főétkezések (reggeli-ebéd-vacsora) kezdetén vagy közben, 

a testsúlytól és az egyéni reagálásoktól függően is. 

Ne fogyasszon többet, mint az ajánlott mennyiség! A terméket kisgyermekek elől elzárva, hűvös helyen kell tárolni. Az 

étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

Lehetséges mellékhatások: émelygés és hasmenés, ha éhgyomorra használja * ha túllépi az ajánlott mennyiséget * ha 

többet fogyaszt, mint, amit a szervezete elfogad. A kapszula nem a gyomorban, hanem a patkóbélben esik szét, így a 

kapszulát kizárólag egyben fogyassza, semmiképp ne szedje szét és ne darabolja fel, mert a kapszula beltartalma 

intestinosolvens/enterosolvens kapszula nélkül nem jó a gyomor egészségének.  

A készítmény nem szedhető heveny eperohamok és epevezeték-elzáródás okozta sárgaság esetén, valamint terhesség és 

szoptatás alatt. Egyéni érzékenységtől függően az első néhány napban enyhe hasmenés, émelygés előfordulhat. Tartós 

hasmenés, esetén használjon székletfogót (például csersav tartalmú BODORRÓZSA levél kapszulát vagy teát: 

www.gallmet.hu webáruház) vagy csökkentse az adagot vagy végső esetben hagyja abba.  

Epére ható egyéb készítményekkel az együttes használata nem ajánlott. Ajánlott a készítmény használatához orvosával 

vagy más egészségügyi szakemberrel történő egyeztetés. A készítményben lévő fokhagyma kivonat miatt a 

véralvadásgátló gyógyszert szedők egyrészt egyeztessenek kezelőorvosukkal, másrészt tervezett műtéti beavatkozást 

megelőzően 2 héttel a készítmény szedését fel kell függeszteni. 15 éven aluli gyermekek részére nem ajánlott a termék 

használata. Amennyiben allergiás a készítményben lévő valamelyik gyógynövényre, úgy a készítményt ne használja! 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 

Származási hely: EU Gyártó / nemzetközi forgalmazó: AntiBacVir® Ltd. / Gallmed Ltd, Hova House, 1 Hova Villas, 

Brighton & Hove, BN3 3DH, UK 

Magyarországi forgalmazó: AntiBacVir Kft, H-6500 Baja, Szarvas G. u. 3. Honlap: www.antibacvir.hu, Email cím: 

antibacvir@antibacvir.hu 

Minőségét megőrzi: a termékdoboz oldalán lévő ideig: nap-hó-év 

Notification: 25951/2021 

Szabadalmi bejelentés száma: P2000425   

A nemzetközi WESSLING laboratórium által bevizsgált és megfelelt termék a következő vonatkozásokban: 

mikrobiológia, szennyező anyagok, mérgező anyagok, nehézfémek, allergia: laktóz, glutén, kazein mentesség. 

Hatóanyagok a napi adagban 

összetevők szerint (mg) 

Napi kapszulák száma 

1 2 3 4 

Liofilizált marha epe (epesavak) ~150 ~300 ~450 ~600 

Fekete bodza kivonat 50 100 150 200 

Kurkuma kivonat 50 100 150 200 

Orvosi pemetefű kivonat 30 60 90 120 

Keserű andrográfisz kivonat 25 50 75 100 

Fokhagyma kivonat 5 10 15 20 

Fekete bors kivonat 5 10 15 20 



 

Fact sheet for the customers (according to the 1169/2011/EU and 1924/2006/EK policy or decree) 

 

AntiBac® enterosolvent food supplement capsule containing natural bile acids and herbs for supporting the 

immune system against harmful bacteria and microorganisms; beneficial for digestion, liver and bile function. 

Packaging: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 capsules 

Net weight: 7,15g; 14,3g; 21,45g; 28,6g; 35,75g; 42,9g; 64,35g 

Ingredients: bile acids, herbal extracts: elderberry, turmeric, white horehound, king of bitters, garlic, black pepper; 

capsule shell: hydroxypropyl methylcellulose; anti-caking agents: silicon dioxide, magnesium stearate; capsule shell: 

gellan gum. 

ELDERBERRY supports the immune system that protects the human body. 

GARLIC contributes to maintaining intestinal microbiological balance and protection against harmful bacteria 

and microorganisms. 

KING OF BITTERS supports the body’s natural defences, especially in the upper respiratory tract. 

WHITE HOREHOUND supports the intestinal tract, contributes to healthy digestion and to proper liver and bile 

function. 

TURMERIC + BLACK PEPPER supports the immune system, lung and respiratory tract health. It provides 

protection against allergies and has a significant antioxidant function. 

Recommended daily amount: 1-4x1 or 2x2 capsule(s) at the beginning or during significant main meals (breakfast, 

lunch, dinner) according to body weight and individual reaction. 

Do not take more than the recommended amount! Keep out of the reach and sight of young children. Store in a cool dry 

place. The food supplement does not replace a balanced, varied diet and healthy lifestyle. 

Possible side effects: nausea and diarrhoea if taken on an empty stomach * if exceeding the recommended intake * if 

taking more than your body accepts. The capsule does not disintegrate in the stomach but in the duodenum so please 

always take the capsule intact, never take it apart or cut it as the contents of the capsule are not good for stomach health 

without the instestinosolvent / enterosolvent capsule. 

The product must not be taken in case of bilious attacks, jaundice caused by biliary tract passage blockage and during 

pregnancy and breast-feeding. Depending on individual sensitivity, slight diarrhoea and nausea may occur in the first 

few days. In case of persistent diarrhoea, use antidiarrheals (e.g. tannic acid-containing cistus incanus or medicinal sage 

leaf, capsules or tea: www.amazon.de: B01INJ58FG), reduce intake or stop entirely.  

Not recommended to be used with other biliary products. The consultation with healthcare specialist is recommended 

before using this product. Due to the garlic extract in the product, those taking anticoagulants should consult their doctor. 

Stop taking the product 2 weeks prior to any planned surgery. The use of the product is not recommended for children 

under 15 years of age. If you are allergic to any of the herbs in the product, do not use the product! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country of origin: EU 

Manufacturer / international distributor:  

AntiBacVir® Ltd. / Gallmed Ltd, Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, BN3 3DH, UK 

EU distributor: AntiBacVir Kft, H-6500, Baja, Szarvas G. u. 3. Hungary 

Website: www.antibacvir.eu   *    Email address: antibacvir@antibacvir.eu 

Notification: 25951/2021    *     Patent number: P2000425 

For expiry see the date on the side of packaging: day-month-year 

 

AntiBac® is a tested and compliant product by international WESSLING laboratory (microbiology, toxic 

substances, heavy metals, allergy: lactose, gluten, casein). 

Active substances in the daily 

amount (mg) 

Number of daily capsules 

1 2 3 4 

Bile acids ~150 ~300 ~450 ~600 

Elderberry extract 50 100 150 200 

Turmeric extract 50 100 150 200 

White horehound extract 30 60 90 120 

King of bitters extract 25 50 75 100 

Garlic extract 5 10 15 20 

Black pepper extract 5 10 15 20 


