
Wapiti Antimetil bevat gestandaardiseerde 
gemberextract met 10% gingerolen. 
Gember (zingiber officinale) ondersteunt 
de gezonde spijsvertering, draagt bij aan 
normale maag- en darmfuncties en helpt 
de normale werking van de maag in het 
begin van de zwangerschap*. Wapiti 
Antimetil is een voedingssupplement. Een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en 
een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Dit 
voedingssupplement is geen vervanging van 
een gevarieerde voeding.

Toepassing
Er zijn diverse momenten en situaties waarin 
het maagdarmsysteem niet ongemerkt haar 
werk doet. Dat kan resulteren in misselijkheid 
en zelfs braken. Bekende oorzaken zijn 
medicijngebruik, zwangerschap, reisziekte, 
stress, ander eetpatroon of voeding. 
Daarnaast kan misselijkheid voorkomen vlak 
na de maaltijd. Het is dan aangenaam om een 
natuurlijk middel in te nemen om een rustig 
gevoel in de buik te houden. Wapiti Antimetil 
heeft een kalmerend effect op de maag en 
verlicht darmkrampen. Wapiti Antimetil, 
met 10% gingerolen, kan misselijkheid, 
overgeven, reisziekte en duizeligheid 
voorkomen. Gember kan en mag tijdens 
de zwangerschap worden gebruikt tegen 
overmatig overgeven. 

Ingrediënten
Een tablet Wapiti Antimetil bevat 50 
milligram gestandaardiseerd gemberextract 
overeenkomend met 500 milligram 
gemberpoeder*.

Samenstelling per tablet
Vulstof: microkristalijne cellulose - 
gestandaardiseerd gember droogextract** 
(Zingiber officinale) 50 mg - glansmiddelen: 
hydroxypropylmethylcellulose, glycerol - 
antiklontermiddelen: siliciumdioxide, talk, 
magnesiumzouten van vetzuren - kleurstof: 
titaandioxide. **10% gingerol: 50 mg 
gestandaardiseerd extract stemt overeen met 
500 mg gemberpoeder. 
Wapiti producten zijn glutenvrij.

Gebruiksaanwijzing/dosering
Kinderen 3 tot 5 jaar: 1 tablet, 1 tot 2 x 
per dag.  Kinderen 6 tot 11 jaar: 1 tablet, 
1 tot 4 x per dag. Adultes - Volwassenen: 
2 tabletten, 1 tot 4 x per dag. Zwangere 
vrouwen: 1 tablet  ‘s morgens  en ‘s middags. 
Raadpleeg eerst uw arts voor gebruik bij 
zwangerschap en borstvoeding. 

Bewaaradvies 
Bewaar deze tabletten donker, koel en droog 
en buiten het bereik van jonge kinderen. 
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant 
verpakking.

Inhoud verpakking
30 tabletten in blister. 
Netto gewicht 6,1 gram ℮
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WAPITI ANTIMETIL
Lichte maag.
WAPITI BOS & DUIN
Huidolie. 
WAPITI CBD OLIE 5%
Puur van Nederlandse bodem.
WAPITI CBD OLIE 10%
CBD olie met zeer hoog CBD-gehalte. 
WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.
WAPITI DARMMILD
Dagelijks een regelmatige stoelgang.
WAPITI EUCALYPTUSOLIE
Zzzoemm vrij.
WAPITI KNOFLOOK 2000
Hooggeconcentreerde knoflook.  
Houdt jong en vitaliseert. Reukloos.
WAPITI KRUIDENSIROOP
Voor een goede verzorging van  
keel en luchtwegen.
WAPITI GROENLIPMOSSEL  
& CURCUMINE
Behoud van sterke botten en ondersteunt  
de gezondheid van gewrichten.

WAPITI MOSSEL EXTRACT
Behoud van sterke botten en  
goed werkende spieren.
WAPITI MULTI VITAMIN
Voor meer energie en weerstand.
WAPITI SPECIAAL MULTIVITAMINE
Na een Gastric Bypass.
WAPITI NACHTRUST FORTE
Voor een goede en gezonde nachtrust.
WAPITI PROBIOTICUM
Probioticum op basis van  
Saccharomyces boulardii gist.
WAPITI PROSTAAT PLUS
Man 45+, verzorgt een vergrote prostaat.
WAPITI THIJM HANDGEL
Droge handreiniging met thijmolie.
WAPITI VITAMINE C PLUS
Voor een gereguleerde dosering van  
vitamine C. Hooggeconcentreerde  
formule met 1.000 mg Vitamine C.

Wapiti producten zijn glutenvrij.

Emonta B.V.  
Postbus 197  
9200 AD Drachten NL
Tel. 0512 - 5180 85  
www.emonta.nl

Producent Antimetil
Tilman s.a.
ZI Sud, 15, 5377 
Baillonville - BE  
www.tilman.be

Wapiti natuurproducten worden gekenmerkt door hun gestandaardiseerde 
samenstelling en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het assortiment  
Wapiti natuurproducten bestaat uit de volgende specialiteiten:
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