«ЖЕНЬШЕНЬ, ЭЛЕУТЕРОКОКК ЖƏНЕ КӨК ШАЙ СЫҒЫНДЫЛАРЫ КЕШЕНІ»
тамаққа биологиялық белсенді қоспасы
ЖЕНЬШЕНЬ:
Келесі жағдайларда сергітетін, жалпы нығайтатын, ынталандырушы жəне адаптогенді əсер көрсетеді:
физикалық жəне ақыл-ой қабілетінің шаршауы, сыртқы ортаның ағзаға жағымсыз əсер етуі;
ағзаның күйзеліс жағдайларына қарсыласуын жоғарылата отырып, жүйке тозу мен истерияның пайда болуы;
ауырғаннан кейін ағзаны қалпына келтіру;
жүрек-қан тамыр жүйесі əрекетінің бұзылуы.






ЭЛЕУТЕРОКОКК
Келесі жағдайларда жиі қолданылады:

жұмысқа қабілеттік арттыру жəне жағымсыз факторлар мен күйзеліс жағдайларына ағзаның бейімделуін жеңілдету үшін
сергіткіш жəне ынталандырғыш зат ретінде;

ақыл-ой қабілетінің жəне көру жітілігінің жақсаруына себепші болатын зат ретінде;

əлсіз адамдарға, сонымен бірге ауыр сырқаттанудан кейін қалпына келе жатқан жəне ауыр жұмыстан кейін күш нығайтқыш
зат ретінде.
КӨК ШАЙ:
Құрамында көптеген биологиялық белсенді заттар бар.
Шығару қалпы: блистерде жəне картон бумадағы салмағы 400 мг 30 капсулалар.
Құрамы: толықтырғыш: микрокристаллды целлюлоза (Е460 (i)); элеутерококк тамыр сабағының құрғақ сіріндісі, желатинді капсула
(медициналық желатин, (Е171)); аскорбин қышқылы; көк шай жапырақтарының құрғақ сіріндісі; адамшөп тамырының құрғақ сіріндісі
(адамшөп сіріндісі, гуммиарабик (Е414)); нығыздалуға қарсы агенттер: аморфты кремний диоксиді (Е551), магний стеараты (Е470),
тальк (Е553 (iii)).
1 капсуладағы белсенді заттардың мөлшері:

Атауы

Мөлшері

Қабылдаудың нақты деңгейінен %

С витамині

45 мг

75

Элеутерозидтер, кем емес

1 мг

100

2,5 мг

50

15 мг

15

Гинзенозидтер, кем емес

Катехиндер, кем емес
1
2

1

2

2

2

– тəуліктік тұтынудың ұсынылатын деңгейі % ТР СТ 022/2011 сəйкес (Қосымша 2).
– тұтынудың теңбе-тең деңгейінен келетін % «Санитарлық-эпидемиологиялық бақылауға (қадағалауға) жататын тауарларға
қойылатын бірыңғай санитарлық-эпидемиологиялық жəне гигиеналық талаптарға» сəйкес (Қосымша 5).

Қолдану саласы: тағамға биологиялық белсенді қоспа, С витаминінің қосымша көзі, элеутерозидтер, гинзенозидтер, катехиндер көзі
ретінде қолданады.
Дəрілік құрал болып табылмайды.
Қолдануға ұсыныстар: ересектер тамақпен бірге күніне (таңертең) 1-2 капсуладан. Қабылдау ұзақтығы – 1 ай. Қолдану алдында
дəрігерден кеңес алу қажет.
Қарсы көрсетілімдер: құрамдас бөліктерге жеке төзімсіздік, жүктілік, емізу кезінде, жүйке жүйесінің аса қозғыштығы, ұйқысыздық,
жоғары артериялық қысым, жүрек ырғағының бұзылуы, айқын атеросклероз.
Сақтау шарттары: құрғақ, күннен қорғалған жəне балалардың қолы жетпейтін жерде, 25 °С аспайтын температурада сақтаңыз.
Сатылуы: дəріханалық желісі жəне мамандандырылған дүкендер, сауда желісінің бөлімдері арқылы.
Жарамдылық мерзімі: 36 ай.
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