Зворотній плин роківTM
ІНСТРУКЦІЯ
Дієтична добавка «РЕВЕРС»
Склад: 1 капсула містить: основна речовина: транс-ресвератролу 98% (з екстракту
коріння горця японського, або Polygonum cuspidatum) − 250 mg (мг); допоміжні
речовини: целюлоза мікрокристалічна, кальцію гідрофосфат безводний, кремнію
діоксид, магнію стеарат, оболонка капсули: желатин.
Ресвератрол – це натуральний поліфенол, який за своєю антиоксидантною дією
перевершує бета-каротин, вітаміни Е та С. Прийом ресвератролу сприяє:
• пригніченню процесів окиснення та нейтралізації агресивної дії вільних
радикалів (саме вільні радикали збільшують ризик розвитку в організмі
новоутворень та низки захворювань);
• запобіганню надмірного зростання жирової тканини (через «ефект обмеження
калорій»);
• підвищенню чутливості тканини до інсуліну і толерантності до глюкози, що дає
можливість знизити ризик розвитку цукрового діабету 2 типу;
• покращенню обміну речовин при метаболічному синдромі;
• покращенню стану серцево-судинної системи через нормалізацію рівня ліпідів
(холестерину) у крові, попередження злипання тромбоцитів і підтримку
еластичності стінок судин та капілярів, що в свою чергу сприяє зниженню
в'язкості крові і вільному кровотоку;
• покращенню пам’яті та зниженню ризику розвитку нейродегенеративних
процесів (хвороба Альцгеймера, Паркінсона тощо) через вплив на активність
ферменту малкінази, який відповідає за відновлення нервових клітин;
• процесу оновлення колагену шкіри, підтримуючи її еластичний стан та
запобігаючи її передчасному старінню;
• гальмуванню розвитку остеопорозу у жінок;
• покращенню мікроциркуляції в мікросудинах ока; покращенню гостроти зору
при ретинопатіях (ураженнях сітківки ока) у хворих на діабет і гіпертонію;
функціонуванню системи захисту очей від окислювального пошкодження, від
шкідливих променів синього спектру сонячного світла.
Завдяки переліченим ефектам ресвератрол відносять до геропротекторів –
активних комплексів, які сприяють здоровому довголіттю, підвищують життєвий
тонус та підтримують якість життя.
Серед ізомерних форм ресвератролу найбільш стабільною й активною є
«транс-ресвератрол».

Якщо Вам або Вашим близьким необхідно
часто або тривалий час приймати цей або інші
саплементи дієти, пропонуємо Вам приєднатись
до Клубу споживачів OMNICLUB.

ЗРУЧНІСТЬ & ЕКОНОМІЯ
www.omnifarma.com.ua

Саплемент дієти є синонімом
для добавки дієтичної

Рекомендації щодо застосування:
Дієтична добавка «РЕВЕРС» рекомендується в якості додаткового до раціону
харчування джерела натурального транс-ресвератролу (екстрагованого з коріння
горця японського) з метою нейтралізації впливу вільних радикалів та покращення
якості життя у осіб:
• для гальмування процесів фізіологічного старіння організму,
• із серцево-судинними захворюваннями (гіпертонія, інсульт, інфаркт,
атеросклероз, варикозна хвороба);

• з цукровим діабетом та метаболічним синдромом;
• з офтальмологічними патологіями (діабетична ретинопатія, вікова макулодегенерація, ангіопатія сітківки, катаракта, глаукома, ретинобластома);
• при порушеннях функцій нервової системи, при перевтомі та нервовому
виснаженні;
• з метою підтримки щільності кісткової тканини;
• для протидії старінню шкіри;
• для зменшення токсичного впливу нікотину та алкоголю;
• для зменшення токсичного впливу екологічно несприятливого зовнішнього
середовища;
• для зниження токсичного впливу курсу хіміотерапії (як додатковий
антиоксидантний засіб).
Спосіб застосування та рекомендована добова доза:
Вживати дорослим по 1-2 капсули 1 раз на добу, запиваючи питною водою.
Для кращого засвоєння ресвератролу дієтичну добавку слід приймати зранку з
одночасним споживанням їжі, що містить жир.
Мінімальний курс споживання складає 2 місяці.
Індивідуальна схема застосування (добова доза та курс споживання) визначаються
лікарем.
Застереження щодо споживання:
• Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
• Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
• Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону
харчування.
• В організмі людини ресвератрол метаболізується через систему ферменту
цитохрому Р450. Подібний шлях метаболізму властивий для окремих груп
лікарських засобів – для ацетилсаліцилової кислоти, варфарину, клопідогрелю,
антигістамінних та антиаритмічних засобів, антагоністів кальцію, імуносупресорів.
Тому для збереження ефекту вживання дієтичної добавки «РЕВЕРС» бажано
уникати одночасного прийому з названими лікарськими засобами та отримати з
цього приводу консультацію лікаря.
Протипоказання:
індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність та період лактації, дитячий вік.
Форма випуску: капсули №10 у блістері з подальшим пакуванням в кількості від
1 до 10 блістерів у картонну пачку.
Маса нетто 1 капсули: 360 mg (мг) ± 7,5%.
Строк придатності: 2 роки. Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці
в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці за температури
не вище 25 °С.
Виробник: ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ»,
Україна, 02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 55;
тел.+38 (044) 377-51-14;
фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва:
Україна, 20300, Черкаська обл.,
м. Умань, вул. Успенська, 31.
ТУ У 10.8-35758392-021:2021

GMP-сертифікований
об’єкт виробництва

ЗРУЧНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ:
 спеціальні ціни на економ-упаковки продукції,
 безкоштовна доставка до Вашого міста,
 інші корисні сервіси та вигідні пропозиції.
Детальні умови участі у Клубі OMNICLUB та реєстрація:

vipclub.omnifarma.com.ua
www.omnifarma.com.ua

Скануйте QR-код, щоб
дізнатись більше

