
Ентеросорбент. 
Для виведення токсинів, алергенів та патогенних бактерій

Добавка дієтична «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ® таблетки»

Склад:

1 таблетка містить: основна речовина: кремнію діоксид колоїдний безводний 
(210 mg/мг); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, сорбіт (Е 420), 
натрію кроскармелоза, крохмаль картопляний, магнію стеарат.

Кремнію діоксид — високодисперсна речовина (з малими розмірами часточок), 
властивості якої забезпечують сорбцію (захоплення) речовин білкової природи. Це 
сприяє виведенню з організму екзо- і ендотоксинів, токсичних продуктів неповного 
розпаду великих органічних сполук, патогенних антигенів і алергенів мікробного 
або іншого походження. 

Завдяки особливостям будови мікроорганізмів високодисперсний кремнію 
діоксид активно сорбує патогенну мікрофлору в кишечнику — до 1010 мікробних тіл 
на 1 грам речовини, що дозволяє полегшити прояви харчового отруєння та скороти-
ти перебіг гострої діареї. 

Крім того частинки кремнію діоксиду обволікують слизову оболонку кишечника, 
це перешкоджає адгезії (закріпленню) мікроорганізмів та їхньому зростанню, а 
також обмежує секрецію рідини в кишечнику.

Відсутність пор у часточок кремнію діоксиду пояснює слабку сорбцію низькомо-
лекулярних сполук, зокрема мінеральних речовин і вітамінів.

Кремнію діоксид сприяє переміщенню з внутрішнього середовища організму до 
травного тракту різних токсичних продуктів, у тому числі середніх молекул, оліго-
пептидів, амінів та інших речовин, за рахунок концентраційних та осмотичних 
градієнтів з подальшим зв’язуванням і виведенням з організму.

Кремнію діоксид виявляє хімічну та мікробіологічну стійкість: він не розкладаєть-
ся в органічних розчинниках та біологічних рідинах, в тому числі у шлунковому соку, 
а структура його часток не змінюється при зміні рН. 

Рекомендації щодо застосування: 

«Біле Вугілля®» рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування 
як додаткове джерело ентеросорбентів з метою: 

• зниження наслідків вживання неякісної їжі та алкоголю, інтоксикації побутовими і 
промисловими токсинами та для відновлення нормальної діяльності шлунко-
во-кишкового тракту та інших систем організму, порушеної дією патогенних мікро-
організмів, харчових та бактеріальних алергенів. Таке зниження відбувається 
шляхом адсорбції і виведення з шлунково-кишкового тракту екзо- та ендогенних 
токсинів різного походження, алергенів та мікробних тіл, алкалоїдів, солей важких 
металів. Прийом ентеросорбенту «Біле Вугілля®» сприяє скороченню перебігу 
гострої діареї у дорослих;

• опосередкованого зниження метаболічного навантаження на печінку та нирки, 
корекції обмінних процесів і імунного статусу, усунення дисбалансу біологічно 
активних речовин в організмі. Тому прийом ентеросорбенту «Біле Вугілля®» 
рекомендований з метою сприяння детоксикаційним процесам в організмі, для 
полегшення перебігу дерматитів та алергічних станів.

При дотриманні способу застосування прийом ентеросорбенту «Біле Вугілля®» 
не викликає закрепів.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: 

Вживати у проміжках між прийомами їжі, запиваючи питною водою: 
• дорослим та дітям віком від 7 років і старше – по 3-5 таблеток 3-4 рази на добу; 
• дітям віком 5-6 років – по 3 таблетки 3 рази на добу;
• дітям віком 3-4 роки – по 2 таблетки 3 рази на добу.
Курс споживання визначає лікар індивідуально.

Особливості застосування: 

• Вживати не раніше, ніж за 1 годину до прийому їжі. 
Подрібнення таблеток не є обов’язковим.

• У випадку необхідності прийому пероральних лікарських засобів, дієтичну 
добавку «Біле Вугілля®» слід вживати за 1 годину до прийому таких засобів.

Застереження: 

• Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 
харчування. 

• Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
• Ця дієтична добавка не містить цукру, тому її можна застосовувати при наявності 

цукрового діабету.
• Ця дієтична добавка містить сорбіт, тому її не слід застосовувати при синдромі 

непереносимості фруктози.

Протипоказання: 

• Індивідуальна непереносимість компонентів. 
• Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки у стадії загострення. 
• Виразки та ерозії слизової оболонки кишечнику. 
• Шлункові та кишкові кровотечі. 
• Кишкова непрохідність.

Форми випуску: 

По 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній пачці.
По 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в картонній пачці.

Маса нетто 1 таблетки: 700 mg (мг) ± 7,5%.

Строк придатності: 3 роки.

Умови зберігання: 

Зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла, вологи та недоступно-
му для дітей місці за температури не вище 30°С.

Виробник: 

ТОВ «АКТІФАРМ», 
Україна, 02141, м. Київ, вул. О.Мишуги, буд. 10, офіс 212, 
тел. +38 (044) 377 51 14;
фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: 
Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17.
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Ентеросорбент. 
Для виведення токсинів, алергенів та патогенних бактерій

Добавка дієтична «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ® таблетки»

Склад:

1 таблетка містить: основна речовина: кремнію діоксид колоїдний безводний 
(210 mg/мг); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, сорбіт (Е 420), 
натрію кроскармелоза, крохмаль картопляний, магнію стеарат.

Кремнію діоксид — високодисперсна речовина (з малими розмірами часточок), 
властивості якої забезпечують сорбцію (захоплення) речовин білкової природи. Це 
сприяє виведенню з організму екзо- і ендотоксинів, токсичних продуктів неповного 
розпаду великих органічних сполук, патогенних антигенів і алергенів мікробного 
або іншого походження. 

Завдяки особливостям будови мікроорганізмів високодисперсний кремнію 
діоксид активно сорбує патогенну мікрофлору в кишечнику — до 1010 мікробних тіл 
на 1 грам речовини, що дозволяє полегшити прояви харчового отруєння та скороти-
ти перебіг гострої діареї. 

Крім того частинки кремнію діоксиду обволікують слизову оболонку кишечника, 
це перешкоджає адгезії (закріпленню) мікроорганізмів та їхньому зростанню, а 
також обмежує секрецію рідини в кишечнику.

Відсутність пор у часточок кремнію діоксиду пояснює слабку сорбцію низькомо-
лекулярних сполук, зокрема мінеральних речовин і вітамінів.

Кремнію діоксид сприяє переміщенню з внутрішнього середовища організму до 
травного тракту різних токсичних продуктів, у тому числі середніх молекул, оліго-
пептидів, амінів та інших речовин, за рахунок концентраційних та осмотичних 
градієнтів з подальшим зв’язуванням і виведенням з організму.

Кремнію діоксид виявляє хімічну та мікробіологічну стійкість: він не розкладаєть-
ся в органічних розчинниках та біологічних рідинах, в тому числі у шлунковому соку, 
а структура його часток не змінюється при зміні рН. 

Рекомендації щодо застосування: 

«Біле Вугілля®» рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування 
як додаткове джерело ентеросорбентів з метою: 

• зниження наслідків вживання неякісної їжі та алкоголю, інтоксикації побутовими і 
промисловими токсинами та для відновлення нормальної діяльності шлунко-
во-кишкового тракту та інших систем організму, порушеної дією патогенних мікро-
організмів, харчових та бактеріальних алергенів. Таке зниження відбувається 
шляхом адсорбції і виведення з шлунково-кишкового тракту екзо- та ендогенних 
токсинів різного походження, алергенів та мікробних тіл, алкалоїдів, солей важких 
металів. Прийом ентеросорбенту «Біле Вугілля®» сприяє скороченню перебігу 
гострої діареї у дорослих;

• опосередкованого зниження метаболічного навантаження на печінку та нирки, 
корекції обмінних процесів і імунного статусу, усунення дисбалансу біологічно 
активних речовин в організмі. Тому прийом ентеросорбенту «Біле Вугілля®» 
рекомендований з метою сприяння детоксикаційним процесам в організмі, для 
полегшення перебігу дерматитів та алергічних станів.

При дотриманні способу застосування прийом ентеросорбенту «Біле Вугілля®» 
не викликає закрепів.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: 

Вживати у проміжках між прийомами їжі, запиваючи питною водою: 
• дорослим та дітям віком від 7 років і старше – по 3-5 таблеток 3-4 рази на добу; 
• дітям віком 5-6 років – по 3 таблетки 3 рази на добу;
• дітям віком 3-4 роки – по 2 таблетки 3 рази на добу.
Курс споживання визначає лікар індивідуально.

Особливості застосування: 

• Вживати не раніше, ніж за 1 годину до прийому їжі. 
Подрібнення таблеток не є обов’язковим.

• У випадку необхідності прийому пероральних лікарських засобів, дієтичну 
добавку «Біле Вугілля®» слід вживати за 1 годину до прийому таких засобів.

Застереження: 

• Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 
харчування. 

• Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
• Ця дієтична добавка не містить цукру, тому її можна застосовувати при наявності 

цукрового діабету.
• Ця дієтична добавка містить сорбіт, тому її не слід застосовувати при синдромі 

непереносимості фруктози.

Протипоказання: 

• Індивідуальна непереносимість компонентів. 
• Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки у стадії загострення. 
• Виразки та ерозії слизової оболонки кишечнику. 
• Шлункові та кишкові кровотечі. 
• Кишкова непрохідність.

Форми випуску: 

По 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній пачці.
По 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в картонній пачці.

Маса нетто 1 таблетки: 700 mg (мг) ± 7,5%.

Строк придатності: 3 роки.

Умови зберігання: 

Зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла, вологи та недоступно-
му для дітей місці за температури не вище 30°С.

Виробник: 

ТОВ «АКТІФАРМ», 
Україна, 02141, м. Київ, вул. О.Мишуги, буд. 10, офіс 212, 
тел. +38 (044) 377 51 14;
фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: 
Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17.

ТУ У 10.8-38526527-002:2022


