«Эхинацея, С витамині жəне Zn жиынтығы»
тағамға биологиялық белсенді қоспасы
Эхинацея, С витамині жəне мырыштың үйлесімдігін адам ағзасының тұмау мен инфекцияларға қарсыласу қабілеттілігін қолдау
қажет болған жағдайда қыста жəне көктемде қабылдау пайдалы.
Ээхинацея өсімдік текті қуатты жəне пəрменді иммундық стимулятор ретінде, ағзаның əлсіреуіне байланысты күйлерде
қолданылады:

созылмалы қабыну аурулары;

зат алмасудың бұзылуы;

антибиотиктермен ұзақ уақыт емделу.
С дəрумені иммун жүйесін жалпы нығайтатын жəне ынталандыратын құрал ретінде пайдаланылады:

вирустық жəне бактериялық инфекциялардың өршуіне кедергі жасап, эпидемиялар кезінде адам ағзасының қорғаныс күшін
жоғарлатады;

нейромедиаторлардың түзілуіне қатыса отырып, орталық жүйке жүйесінің функцияларына жағымды əсер тигізеді;

темірдің жақсы сіңуіне мен қан айналымының қалпына келуіне себепші болады.
Мырыш иммун жүйесінің дұрыс əрекет етуі үшін қажетті:

адам ағзасына енген микробтар мен вирустарды тез жою үшін қажет фагоциттер синтезін ынталандырады;

антиоксидант ретінде, адам ағзасының қартаюға қарсы жалпы қорғанысын қамтамасыз етеді;

адам ағзасының бүлінген тіндерінің қалпына келу процестеріне əсер жасайды;

гормондар, ферменттер, ақуыз бен нуклеин қышқылдарының синтездерінде қатысады.
Шығару қалпы: саше-пакеттердегі салмағы 2 г ұнтақ.
Құрамы: тəттілендіргіш: сорбит Е420, қызылкүрең эхинацея шөбінің құрғақ сіріндісі, аскорбин қышқылы, мырыш цитраты;
нығыздалуға қарсы агенттер: аморфты кремний диоксиді Е551, тальк Е553 (iii), магний стеараты Е470; «Қарақат» хош
иістендіргіші, тəттілендіргіш: стевий сіріндісі.
Құрамында тəттілендіргіш бар. Шамадан көп қолдану барысында іш өткізуі мүмкін.
1 саше-пакеттегі белсенді зат мөлшері:
1 саше-пакеттегі
құрамы (2 г)

Тұтыну деңгейінің %

С витамині

90 мг

1501,*

Мырыш

12 мг

80

Гидроксидаршын қышқылы, кем емес

10 мг

100

Құрамдас бөліктің атауы

1

2

– тəуліктік тұтынудың ұсынылатын деңгейі % ТР СТ 022/2011 «Азық-түлік өнімдері, таңбалануы бөлігінде» сəйкес (Қосымша 2).
– тұтынудың теңбе-тең деңгейінен келетін % «Санитарлық-эпидемиологиялық бақылауға (қадағалауға) жататын тауарларға
қойылатын бірыңғай санитарлық-эпидемиологиялық жəне гигиеналық талаптарға» сəйкес (Қосымша 5).
* – тұтынудың жоғарғы рұқсатты деңгейін асырмайды.
1

2

Қолдану саласы: тағамға биологиялық белсенді қоспа, дигидроксикоричті қышқылдар көзі, С витаминінің қосымша көзі жəне мырыш
ретінде қолданады.
Қолдануға ұсыныстар: ересектерге тамақпен бірге 1 рет 1 саше-пакеттен. Саше-пакеттен тұратын пакетті тілге шашып, жұту қажет,
су ішудің қажеті жоқ. Қабылдау ұзақтығы – 4 апта.
Қолдану алдында дəрігерден кеңес алу қажет.
Қарсы көрсетілімдер: құрамдас бөліктерге жеке төзімсіздік, жүктілік, емізу кезінде.
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.
Дəрілік құрал болып табылмайды.
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
14.03.2014 жылғы Мемлекеттік тіркеу куəлігі № RU.77.99.11.003.Е.002561.03.14
ТШ 9197-030-54863068-13
Өндіруші: «Внешторг Фарма» ЖШҚ, РФ, 105005 Мəскеу қ., Бакунин көшесі, 8-үй, 1-құр, 13-бөлме. Өндіріс мекенжайы: РФ, 601125
Владимир обл., Петушки ауданы, Вольгин ауылы.
Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйым:
«Pharmaline» ЖШС, 050051 Алматы қ., Достық даңғ., 134, «Пионер-2» бизнес орталығы, 4-қабат, 415-кеңсе.
Тел.: +7 (727) 338 48 14, +7 (727) 338 48 15.
Өнім бойынша барлық құқықтар «Внешторг Фарма» ЖШҚ тиесілі.

