Інформація для споживача (листок-вкладиш)

Добавка дієтична на основі екстракту із рослинної сировини
Склад: 1 таблетка, вкрита оболонкою, з рискою, містить: основну речовину:
полікозанол – 20 mg(мг); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна,
крохмаль картопляний, натрію крохмальгліколят, магнію стеарат, кремнію
діоксид колоїдний безводний; оболонка таблетки: гіпромелоза, триацетин,
полісорбат, титану діоксид.
Енергетична цінність
(калорійність)

Поживна (харчова) цінність
жири
білки
вуглеводи
на 100 g(г)
на 1/2 таблетки
на 1 таблетку
на 2 таблетки

0,8 g (г)
0,0013 g (г)
0,0025 g (г)
0,0050 g (г)

0,4 g (г)
0,0006 g (г)
0,0012 g (г)
0,0024 g (г)

1,7 g (г)
0,0027 g (г)
0,0053 g (г)
0,0106 g (г)

16 kcal (ккал) / 67 kJ (кДж)
0,025 kcal (ккал) / 0,105 kJ (кДж)
0,05 kcal (ккал) / 0,21 kJ (кДж)
0,10 kcal (ккал) / 0,42 kJ (кДж)

Рекомендації щодо застосування:
рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове
джерело полікозанолу, одержаного із цукрової тростини (Saccharum officinarum).
Полікозанол сприяє нормалізації рівня загального холестерину (ліпопротеїнів
низької щільності) в сироватці крові і поліпшенню функціонального стану серцево-судинної системи; має антиоксидантні та гіпохолестеринемічні властивості;
допомагає запобігти надмірній агрегації (клейкості) тромбоцитів, не впливаючи
при цьому на показники коагуляції крові.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза:
Перед прийомом рекомендована консультація лікаря, який визначить індивідуальний курс застосування та початкову добову дозу.
Вживати дорослим по 10 mg(мг) або по 20 mg(мг) раз на добу під час вечері
(оскільки синтез холестерину активізується у нічний час), запиваючи питною
водою. У разі необхідності через 2 місяці рекомендовану добову дозу, за
рекомендацією лікаря, можна підвищити. Максимальна добова доза – 40 mg(мг).
У випадку призначення початкового дозування у кількості 10 mg(мг) на добу,
перед застосуванням необхідно розламати таблетку навпіл по рисочці та вжити
одну половину, другу частину таблетки відкласти для наступного прийому.
Особливості застосування:
В період застосування необхідно дотримуватись низькокалорійного раціону
харчування з обмеженим вживанням жирів тваринного походження та контролювати рівень холестерину в сироватці крові через кожні 2 місяці.
Застереження щодо застосування:
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання:
Дитячий вік, вагітність та період лактації, індивідуальна непереносимість компонентів.
Форма випуску:
По 10 таблеток, вкритих оболонкою, з рискою, у блістерах з подальшим пакуванням в кількості до 18 блістерів в картонній коробочці.
Маса нетто 1 таблетки: 310 mg (мг) ± 10%.
Строк придатності: 2 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище
25°С в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Виробник:
ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ».
Україна, 02088 м. Київ, вул. Євгенія Харченка, буд.55;
тел.: +38 (044) 377-51-14 (-15; -16);
адреса потужностей (об'єкта) виробництва (місцезнаходження):
Україна, 65025, м. Одеса, 21-й км. Старокиївської дороги, 40-А.
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