«А бастап Zn дейін витаминді-минералды кешен 45+»
Tағамға биологиялық белсенді қоспасы
«А бастап Zn 45+ дейін» дəрумендік-минералдық кешені өзінің денсаулығының қамын жасайтындар жəне белсенді əрі толымды өмір
сүруге ұмтыладындар үшін жасап шығарылған. Əр түрлі жастағы адамдардың пайдалы заттектерге қажеттілігі əр түрлі болады,
сондықтан «А бастап Zn 45+ дейін» мамандандырылған кешенінің қабылдануы организмнің жасқа қарай өзгерістерінің алдын алуға
көмектесетін дəрумендер мен минералдар жетіспеушілігінің толықтырылуына жағдай жасайды жəне əсіресе есейген шақта маңызды
болып табылады.
А витамині
- Көздің жітілігі, көз торының қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет.
- Жұқпалы ауруларға қарсыласу қабілетін арттырады, жасушалық жəне гуморальдық
иммунитетті ынталандырады.
- Тері эпителийінің жасушалары, тыныс алу жəне несеп шығару жолдарының шырышты
қабықтары, ас қорыту жолы үшін қажет.
- Жарақаттардың жазылуын тездетеді, коллагеннің синтезін ынталандырады.
- Шаштың, терінің, тіс пен сүйектің қалыпты жағдайын сақтайды.
С витамині
- Орталық жүйке жүйесінің жағдайына жағымды əсер тигізеді.
- Организмді вирустық жəне бактериялық жұқпалардан қорғау үшін қажет.
- Қан тамырларының икемділігі мен қылтамырлардың өткізгіштігін жақсартады.
- Темірдің жылдам сіңуіне жəне қан түзілуінің нормаға түсуіне жағдай жасайды.
- Антиоксиданттық əсері бар.
Е витамині
- Жасушалардың қабырғаларын бос радикалдардың бұзушы əсерінен қорғай отырып,
антиоксиданттық əсер тигізеді.
- Иммундық жүйені ынталандырады жəне сақтайды, əсіресе иммундық жабығу пайда
болған кездегі тоңазытудан кейін қажет.
- Эндокриндік жəне жыныстық жүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін талап етіледі.
- Атеросклероздан сақтандыруға қатысады.
- Организмдегі қартаю процесінің бəсеңдеуіне себеп болады.
D3 витамині
- Сүйек мен тістің мықтылығы үшін қажет, остеопороздың дамуының алдын алады.
- Кальций-фосфор алмасуының реттелуіне қатысады.
- Иммундық жүйенің жұмысына қатысады, иммундық жасушалардың белсенділігін
ынталандырады.
В1 витамині
- Тамақтың энергияға айналуына қатысады.
- Орталық жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі, жүйке импульсының берілуі үшін
қажет.
- Жүрек-тамыр жəне эндокриндік жүйелердің жағдайын қалпына келтіреді.
В2 витамині
- Көздің жітілігі, түс пен жарықты қабылдау үшін, əсіресе көзге жоғары жүктеме
салынған кезде қажет.
- Көз торын ультракүлгін сəулеленуден қорғайды.
- Жүйке жүйесінің жағдайын жақсартады.
- Қанның құрамындағы гемоглобиннің деңгейін жоғарылатады, қанның түзілуін
ынталандырады.
- Тері қабатының, əсіресе күйгеннен кейін жазылуын жақсартады.
- Терінің түлеуінің, ерін бұрыштарының жарылуының алдын алады.
В3 (РР) витамині
- Жасушаның дем алуының, ақуыздардың, көмірсулар мен майлардың сіңуінің реттелуіне
қатысады.
- Қан айналымын жақсартады, ұсақ қан тамырларын кеңейтеді.
- Қанның қалыпты ұйысуы үшін қажет.
- Жүрек бұлшық етіндегі зат алмасуды жақсартады, оның жиырылу қабілетін
күшейтеді.
В5 витамині (пантотен қышқылы)
- Ақуыздардың, майлар мен көмірсулардың сіңіру жəне пайдалану процестерінің
қалыпты жүруі үшін қажет.
- Өмірлік маңызы бар май қышқылдарының, холестериннің, гистаминнің,
ацетилхолиннің, гемоглобиннің синтезіне қатысады.
- Терінің жағдайына оң əсер тигізеді.
В6 витамині
- Есте сақтау қабілеті мен көңіл-күйдің жақсаруына жағдай жасайды, себебі
серотониннің синтезіне қатысады.
- Жүйке жүйесінің, бауырдың, қан түзілу органдарының жағдайына пайдалы əсер тигізеді.
- Магнийдің сіңуін жəне сорылуын жақсартады.
В9 витамині (фолий қышқылы)
- Организмнің барлық жасушаларының өсуі жəне жаңаруы үшін қажет.
- Қанның түзілуіне қатысады, анемияның алдын алу үшін қажет.
- Жүрек ауруларының даму қауіпінің азаюына себеп бола отырып, қанның құрамындағы
зиян болуы мүмкін амин қышқылдарының мөлшерін азайтады.
- Бауырдағы май алмасудығ холестерин алмасуын қалыпқа келтіреді.

В12 витамині
- Жүйке жүйесі жағдайының жақсаруына себеп бола отырып, жүйке талшықтарының
қабығы – миелиннің пайда болуына əсер етеді.
- Иммунитетті күшейтеді.
- Қанның түзілуі үшін қажет.
Бета-каротин
- Көру қабілетінің жасқа қарай өзгеруінің алдын алу үшін қажет.
- Иммундық жүйені сақтықпен ынталандырады, жұқпаларға қарсыласу қабілетін
арттырады.
- Жасушаларды бос радикалдардың қиратушы əсерінен қорғайды.
Мырыш
- Иммундық жүйенің жұмысына қатысады: антиденелердің синтезін, лейкоциттердің
белсенділігін ынталандырады, вирустардан, бактериялардан, паразиттерден
қорғанысты жақсартады.
- Барлық жасушалардың өсуі жəне бөлінуі үшін қажет, ұлпалардың регенерациясын
жақсартады.
- Көз жітілігін сақтау үшін қажет.
- Көк тамырлар мен шырышты қабықтарды қорғайды, атеросклероздың алдын алады.
Мыс
- Организмнің жұқпаларға қарсыласу қабілетін арттырады.
- Ақуыздар мен көмірсулардың сіңуін ынталандырады.
- Қалқанша бездің жұмысын жақсартады.
- Жүрек бұлшық етінің дəнекер тінінің, көк тамыр мен терінің бүтіндігін сақтауға
көмектеседі, себебі коллаген мен эластиннің синтезіне қатысады.
Йод
Қалқанша без гормондарының құрамында:
- энергетикалық алмасудың қарқындылығы мен жылудың шығарылуын бақылайды;
- жүйке жəне жүрек-тамыр жүйесінің жұмысын реттеуге қатысады;
- дене жəне ақыл-ой белсенділігі, жоғары эмоциялық ортаны сақтау үшін қажет.
Селен
- Иммунитетті ынталандырады, вирусқа қарсы жəне қабынуға қарсы əсері бар.
- Қалқанша бездің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет.
- Жарық қабылдауға қатысады.
Марганец
- Сау шеміршек мен сүйек ұлпасы үшін қажет.
- Ерекше жəне ерекше емес иммунитетті ынталандырады.
- Энергия шығару жəне қалыпты зат алмасу үшін қажет.
Кальций
- Остеопороздың дамуының алдын алады, себебі сүйек ұлпасының негізгі құрылымдық
элементі болып табылады.
- Жүйке импульстарының берілуіне, бұлшық еттің, соның ішінде жүректің жиырылуына
қатысады.
- Қанның қалыпты ұйысуы, көк тамыр тонусын сақтау үшін қажет.
- Терінің, шаштың, тырнақтың жағдайын қалпына келтіреді.
Магний
- Көптеген биохимиялық жəне физиологиялық процестердің əмбебап реттегіші.
- Энергия шығару үшін қажет.
- Жүйке импільсының берілуіне қатысады, жүйке жүйесінің қоздырғыштығын
төмендетеді, күйзелістерге қарсыласуға көмектеседі.
- Жүрек-тамыр жүйесінің жұмысында маңызды рөл атқарады.
- В тобы дəрумендерінің сіңуі үшін қажет.
Темір
- Барлық ұлпалар мен органдарды оттегімен қамтамасыз ету үшін қажетті
гемоглобиннің құрамдас бөлігі болып табылады.
- Ауруларға қарсыласу деңгейінің жеткілікті болуына, иммундық резистентіліктің
сақталуына, ерекше емес қорғау факторларының, жасушалық жəне жергілікті
иммунитеттің жұмысына жағдай жасайды.
- Энергия алмасуға қатысады.
Хондроитин
- Шеміршек жəне сүйек жəне шеміршек ұлпасының негізгі затының құрылуына
қатысады.
- Буын шеміршегінің құрылымын бұзатын ферменттердің жұмысын бəсеңдетеді.
- Шеміршек талшықтарындағы зат алмасуды қалыпқа келтіреді.
- Сүйек ұлпасынан кальцийдің ысырабын азайтады.
- Остеоартроздың дамуын тежейді.

Шығарылу түрі: блистердегі жəне картон қорапшадағы салмағы 750 мг-нан 30 таблеткалар.
Құрамы: кальций карбонаты, магний оксиді, хондроитинсульфаты, тасушы: микрокристалды целлюлоза Е460 (i);
аскорбин қышқылы, мырыш цитраты, токоферол ацетат (DL-альфа-токоферол ацетат, түрлендірілген крахмал,
мальтодекстрин, аморфты кремний диоксиді); тасушы: поливинилпирролидон Е1201, бета-каротин, никотинамид,
тасушы: гидроксипропилметилцеллюлоза Е464, тасушы: мальтодекстрин, бояғыш: титан диоксиді Е171; электролитті
темір, кесектелуге қарсы агент: аморфты кремний диоксиді Е551, тасушы: натрий кроскарамеллозасы Е468, ылғал
ұстаушы агент: пропиленгликоль Е1520, ретинол ацетат, марганец сульфаты, кесектелуге қарсы агенттер: магний
стеараты Е470; тальк Е553 (iii); кальций D-пантотенаты, тасушы: карбоксиметилцеллюлоза натрий тұзы Е466;
холекальциферол, мыс цитраты, тиамин гидрохлориді, рибофлавин, пиридоксин гидрохлориді, бояғыш: бояғыш лагы
Е124, фолий қышқылы, калий йодаты, натрий селениті, цианокобаламин.
1 таблетканың құрамындағы белсенді заттектердің мөлшері:
Қолданылу саласы: тағамға ББҚ - С, Е, А, D, В (В1, В2, РР, В5,
Компоненттің атауы
Тұтыну деңгейінің %
Құрамы
В6, фолий қышқылы, В12) тобы витаминдерінің, бета-каротин,
500 мкг
63 1
А витамині
кальций,
магний жəне микроэлементердің (мырыш, мыс, йод,
1
С витамині
35 мг
58
селен, марганец, темір) қосымша көзі, хондроитинсульфат көзі
75 1
Е витамині
7,5 мг
ретінде
ұсынылады.
1
5 мкг
100
D3 витамині
Дəрі-дəрмек қатарына жатпайды.
61 1
В1 витамині
0,85 мг
Қолданылуы бойынша ұсыныстар: ересектерге күні 2 рет
63 1
В2 витамині
1 мг
тамақтану кезінде 1 таблеткадан қабылдау қажет. Қабылдау
56 1
В3/PP витамині
10 мг
ұзақтығы – 1 ай. Қолдану алдында дəрігерден кеңес алу қажет.
42 1
В5 витамині
2,5 мг
Қарсы көрсетілімдері: компоненттерге жеке төзгісіздік.
50 1
В6 витамині
1 мг
Сақтау
шарттары: 25 °С төмен температурада құрғақ,
1
100
В9 витамині
200 мкг
жарықтан қорғалған жəне балалардың қолы жетпейтін жерде
150 1,*
В12 витамині
1,5 мкг
сақтау қажет. Сату: дəріханалар желісі жəне арнайы дүкендер,
Бета-каротин
2,5 мг
50 2
сауда желісінің бөлімдері арқылы.
40 1
Мырыш
6 мг
Жарамдылық мерзімі: 24 ай.
0,5 мг
50 2
Мыс
Йод
Селен
Марганец
Кальций
Магний
Темір
Хондроитинсульфат

75 мкг
37,5 мкг
1 мг
150 мг
50 мг
5 мг
75 мг

50 1
54 1
50 2
15 1
13 1
36 1
13 2

1
- КО ТР 022/2011 сəйкес ұсынылатын тəуліктік тұтыну деңгейінен % (2-қосымша).
2-«Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитарлықэпидемиологиялық жəне гигиеналық талаптарға» сəйкес тұтынудың нақты деңгейінен (5-қосымша).
*- «Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитарлықэпидемиологиялық жəне гигиеналық талаптарға» сəйкес тұтынудың жоғарғы рұқсат етілген деңгейінен аспау қажет
(5-қосымша).
1 таблетканың тағамдық құндылығы: көмірсулар – 0,06 г; энергетикалық құндылығы – 0,2 ккал.
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