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InformatIon tIll användare

 Kwai®

300 mg
Extrakt tillverkat av vitlök (LI 111)
Kosttillskott

Spara denna bipacksedel, för att kunna läsa den igen.

vad är KWaI 300 mg? 
Kwai 300 mg innehåller extrakt tillverkat av vitlök, extraktet LI 111. 
Vitlökens latinska namn är Allium sativum. Det krävs flera vitlöks-
klyftor om dagen för att komma upp i samma mängd av aktiva 
ämnen (alliin) som i en dagsdos Kwai 300 mg. En tablett Kwai 300 mg 
innehåller dessutom alltid samma standardiserade mängd alliin till 
skillnad från färsk vitlök.

Innan du tar KWaI 300 mg
Kwai 300 mg ska inte användas om man är överkänslig mot något 
av innehållsämnena. 
Effekten av särskilda blodförtunnande läkemedel, tex Waran 
(warfarin), kan förstärkas om vitlök används samtidigt. Du bör 
därför rådfråga din läkare innan du tar Kwai 300 mg, om du tar 
blodförtunnande läkemedel. 
Kwai 300 mg kan användas vid graviditet och amning.

Hur du tar KWaI 300 mg
Dosering av Kwai är 1 tablett 2 gånger dagligen. 
Ta tabletten med vatten i samband med måltid. 

Kwai 300 mg rekommenderas inte till barn under 12 år. Kwai 300 mg 
kan användas vid graviditet och amning.

Magbesvär, lukt från hud och andedräkt kan förekomma.
Sällsynt förekommande besvär/reaktioner är allergiska reaktioner 
och sänkt blodtryck (yrsel).

Var god vänd



Hur KWaI 300 mg sKa förvaras
Användes före det bäst före datum som anges på förpackningen. 
Förvaras i originalförpackningen vid högst 25°C. Förvaras utom 
syn- och räckhåll för barn. 

vad KWaI 300 mg InneHåller
En förpackning med Kwai 300 mg innehåller 50 eller 100 tabletter.
Ingredienser: Torkat vitlökspulver LI 111 (Allium sativum L.) 300 mg, 
sötningsmedel (socker 222 mg), fyllnadsmedel (laktos 117 mg), 
klumpförebyggande medel (talk), fyllnadsmedel (hydroxipropylme-
tylcellulosa, cellulosapulver), vegetabilisk olja, klumpförebyggande 
medel (kiseldioxid, magnesiumstearat), gummi arabicum, povidon, 
ytbehandlingsmedel (karnaubavax, bivax)

En dagsdos Kwai 300 mg (2 tabletter) motsvarar laktosinnehållet i 
6 ml mjölk. Vid tillverkning av en tablett Kwai 300 mg går det åt  
300 mg torkad växtdrog (vitlökspulver).

tIllverKare 
Cassella-med GmbH & Co. KG, Gereonsmuehlengasse 1,  
D 50670 Köln, Tyskland

marKnadsförs av
Boehringer Ingelheim AB, Consumer Health Care, Box 47 608,  
117 94 Stockholm
Telefon 08-721 21 00
E-post info@receptfritt.nu
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