«РЕСВЕКОР»
Тағамға биологиялық белсенді қоспасы
Ресвекор не үшін қажет?
Ресвекор жүрек жəне жүрек-қантамыр жүйесінің денсаулығын қолдау үшін қажет. Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының
деректері бойынша жүрек-қантамыр аурулары бүкіл əлем бойынша өлімнің негізгі себебі болып табылады¹. Сондықтан жүрек
қызметін қолдау, тамырлардың күйін бақылап отыру жəне жүрек-қантамыр ауруларының пайда болу ықтималдығын
арттыратын факторларды уақытында жою немесе бейтараптау өте маңызды.
Ресвератрол жəне коэнзим Q10 (убихинон) – Ресвекордың негізгі əрекет етуші заттары – жүрек-қантамыр жүйесінің
функционалды күйін жақсартады, атеросклероз жəне жүрек ауруларының пайда болу тəуекелін төмендетеді.
Ресвератрол несімен пайдалы?
Ресвератрол – бұл жүзім, жержаңғақ жəне көптеген емдік өсімдіктердің құрамында бар табиғи зат. Бірақ ресвератролдың ең
белгілі көзі – бұл қызыл шарап. «Француз парадоксының» (майларға бай рационына жəне ішімдікті күнделікті ішуіне қарамастан
Франция тұрғындарында жүрек-қантамыр ауруларының деңгейі төмен) негізінде ресвератрол жатыр.
Ресвератрол қуатты антиоксидантты қасиеттерге ие жəне қантамыр қабырғаларын бос радикалдармен бұзылуынан
қорғайды. Ресвератрол, атеросклероздың дамуына алып келетін холестериннің көп мөлшерінің деңгейін төмендетуге себепші
болады.
Ресвератролдың тағы бір пайдалы қасиеті – тромбоциттердің агрегациясын төмендету. Тромбоциттердің жоғары
агрегациясы жүректің ишемиялық ауруы жəне миокард инфарктісінің өршуінің себебі болуы мүмкін.
Ресвератролды дене салмағы артық адамдар қабылдауы қажет, себебі семіздік жүрек-қантамыр ауруларының пайда болу қауіпін
арттырады.
Коэнзим Q10
Коэнзим Q10 (убихинон) барлық тірі ағзаларда бар. Ол адам ағзасында да бөлінеді, бірақ та 25 жастан кейін убихинон синтезі
біртіндеп төмендейді, 40 жасқа қарай оның жетіспеушілігі елеулі болады. Сондықтан 30 жастан асқан адамдар ағзаның коэнзим
Q10 қажеттілігін толығымен қамтамасыз ету үшін осы қосымша қабылдауы қажет.
Убихинон əр жасушаның жұмысына қатысады. Убихинонның негізгі қызметтері – андиоксидантты қорғаныш жəне энергия
бөлуге қатысу. Коэнзим Q10 энергетикалық алмасу деңгейі жоғары мүшелер мен тіндердің жұмысы үшін өте маңызды.
Коэнзим Q10 əсіресе жүрекке қажет.
Коэнзим Q10 жүрек жасушаларын қорғайды, қан қысымын қалыпқа келтіреді, жүректің қоректенуін жəне оны оттегімен қамтуды
жақсартады.
Коэнзим Q10 тұрақты қабылдау жалпы көңіл-күйді жақсартады жəне ағзаның төзімділігін арттырады.
_________________
¹ Жүрек-қантамыр аурулары. ДДСҰ ақпараттық бюллетені. – № 317. – Наурыз, 2013.
Шығарылым түрі: блистерде жəне картон бумада салмағы 0,43 г 30 таблетка.
Құрамы:
Негізгі заттар: убихинон (3,83 %), ресвератрол (3,69 %).
Қосымша заттар: микрокристаллды целлюлоза Е460(i) (83,82 %), фармакопеялық тальк Е553(iii) (2,31 %), аморфты кремний
диоксиді (аэросил) Е551 (1,92 %), гидроксипропилметилцеллюлоза Е464 (1,35 %), магний стеараты Е470 (0,96 %), мальтодекстрин
E1400 (0,90 %), титан диоксиді Е171 (0,67 %), пропиленгликоль Е1520 (0,48 %), бояғыш Е124 (0,06 %) (қант, глюкоза-фруктоза
шəрбаты, Е124 лак).
1 таблеткадағы биологиялық белсенді заттардың мөлшері
Компоненттің атауы

мг

%*

Коэнзим Q10 (убихинон)

15

50

Ресвератрол

15

-

*ҰТН % – тағамдық заттарда физиологиялық қажеттілік нормасының пайызы
Қолдану саласы: тағамға биологиялық белсенді қоспа – коэнзим Q10 (убихинон) жəне ресвератрол көздері ретінде ұсынылады.
Қолдану бойынша ұсыныстар: ересектерге тамақтану уақытында күніне 1 таблеткадан қабылдау қажет. Қабылдау ұзақтығы – 20
күн. Қолданар алдында дəрігерден кеңес алу ұсынылады.
Қарсы көрсетілімдер: құрамдас бөліктерге жеке төзгісіздік.
Сақтау шарттары: +4 ºС бастап +25 ºС дейінгі температурада құрғақ, жарықтан қорғалған жерде сақтау қажет.
31.10.2011 жылғы Мемлекеттік тіркеу жөніндегі куəлік № RU.77.99.11.003.Е.044773.10.11
ТШ 9197-057-58693373-11
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл
Сату шарттары: дəріханалар желісі жəне арнайы дүкендер, сауда желісінің бөлімдері арқылы.
Дəрілік зат болып табылмайды.
Өндіруші: «Внешторг Фарма» ЖШҚ , РФ, 107005 Мəскеу қ., Бакунин көшесі, 8-үй, 1-құр, 13-бөлме.
(өндіріс мекенжайы: 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.

