«Шүйгіншөп жəне сасықшөп сығындыларының кешені»
тамаққа биологиялық белсенді қоспасы
Шүйгіншөп:
Седативті əсер ете отырып, орталық жүйке жүйесінің қозуын төмендетеді;
Қантамыр арқылы қанайналымын жақсарта отырып, жүрек-қан тамыр жүйесінің қызметін жақсартады;
Невроз жəне истерия көріністерін азайтуға себепші болады;
Тегіс бұлшық еттер түйілуін əлсіретеді.
Сасықшөп

Седативті əсер ете отырып, орталық жүйке жүйесінің қозуын төмендетеді;

Невроз жəне истерия көріністерін азайтуға себепші болады, тегіс бұлшық еттер түйілуін əлсіретеді;

Зат алмасуға жағымды əсер етеді, глюкоза деңгейін төмендетеді.
Глицин

орталық жүйке жүйесіне седативті əсер ете отырып, психоэмоциялық шиеленістің төмендеуіне себепші болады;

орталық жүйке жүйесіндегі қорғаныс тежеу процестерін қалпына келтіреді жəне белсендіреді;

ми тіндеріндегі метаболизм процестерін жақсартады, сонымен қатар ақыл-ой қабілетін жақсартады.





Шығарылым түрі: массасы 395 мг 30 капсула.
Құрамы:
негізгі заттар: глицин (43,75 %), құрғақ сасықшөп сығындысы (8,33 %), құрғақ шүйгіншөп тамырының сығындысы (3,00 %);
қосымша заттар: микрокристалды целлюлоза Е460(i) (23,26 %), магний оксиді Е530 (3,00 %), аморфты кремний диоксиді (аэросил)
Е551 (0,50 %), тальк Е553(iii) (0,50 %), магний стеараты Е470 (0,50 %).
3 капсуладағы белсенді заттардың мөлшері:
Компоненттер
Глицин
Иридоидтер кем емес

мг

Қабылдаудың нақты деңгейінен %

525

15

3

15

Қолдану саласы: тамаққа биологиялық белсенді қоспа – глицин, иридоидтардың көзі ретінде ұсынылады.
Қабылдау бойынша ұсыныстар: ересектерге тамақтану уақытында күніне 3 рет 1 қапшық-пакеттен қабылдау қажет. Қабылдау
ұзақтылығы – 1 ай. Қабылдау алдында дəрігерден кеңес алу ұсынылады.
Қарсы көрсетілімдер: өнім компоненттеріне жеке төзгісіздік, жүктілік, бала емізу кезеңі.
Сақтау шарттары: 4 °С бастап 25 °С дейінгі температурада құрғақ, жарықтан қорғалған жерде сақтау қажет.
Сату шарттары: дəріханалар желісі жəне арнайы дүкендер, сауда желісінің бөлімдері арқылы.
Дəрілік зат болып табылмайды.
Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.
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«Pharmaline» ЖШС, 050051 Алматы қ., Достық даңғ., 134, «Пионер-2» бизнес орталығы, 4-қабат, 415-кеңсе.
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