Тағамға биологиялық белсенді қоспасы

«Долана сіріндісі, K жəне Mg кешені»
«Долана сіріндісі, K жəне Mg кешені» өсімдік құраушысының жəне дəрумендік-минералдық құраушының бірлескен
əрекетіне негізделген. Доланадан басқа, оның құрамына калий жəне магний минералдары, флавоноид рутин жəне С
дəрумені кіреді. Осындай үйлесім жүрек пен тамыр жүйесін тиімді қолдауға ықпалын тигізеді.
Долана жемісінің сіріндісі:
• жүрек соғысына жағымды əсер етеді;
• тəждік қан айналымның жақсаруына ықпал етеді;
• миокардтың қысқаруын күшейтеді;
• тамыр кеңейтуші əсерін береді.
Калий жəне магний аспарагинат (аспаргин қышқыл тұздары) түрінде ұсынылған, бұл олардың жасуша аралық кеңістікке
өтуіне ықпал етеді, сонымен қатар жасуша аралық фосфаттар синтезін ынталандырады.
Калий жүйке талшықтарының бойымен импульстерді өткізуге жəне синаптикалық тасымалда, бұлшықет қысқаруына,
қалыпты жүрек қызметін қолдауға қатысады. Байыпты диуретикалық əсер береді.
Магний - қуаттың түсуі мен шығындануын қамтамасыз ететін процесстердегі таптырмас элемент. Электролиттер
теңгерімде, иондарды тасымалдауда, мембраналардың өтуіне, жүйке-бұлшықет қозуында қатысады.
Рутин капиллярлардың төзімділігін арттырады жəне созылғыштығын сақтайды, тамыр кеңейткіш əсері бар. Ағзаның
қорғаныс күшін іске қосуда қатысады, қартаю процесстерін тежейді, жасуша құрылымын қалыпқа келтіреді. С дəруменінің
толық игерілуіне ықпал етеді.
С дəрумені (аскорбин қышқылы) — күшті антиоксидант. Қанның ұйығыштығын реттейді, капиллярлардың өтімділігін
қалыпқа келтіреді, қантүзілім үшін қажет. Тығыздығы төмен липопротедиттердің холестеринін қышқылданудан, ал
тамырларда холестериннің қышқылданған түрінің жиналуынан сақтайды.
«Долана сіріндісі, K жəне Mg кешені» құраушыларын қабылдау келесіге пайдалы:
• кардиальгияларда;
• стресстердің əсеріне қарсы əрекет ету, жүйке қозуын төмендету үшін;
• диеталар, азу үшін препараттарды қолданғанда.

Шығарылым түрі: орташа салмағы 375 мг-дық 30 капсулалар.
Құрамы: арқау: микрокристалды целлюлоза; калий аспарагинаты, магний аспарагинаты; желатин*; долана жемісінің
сіріндісі, аскорбин қышқылы; тығыздануға қарсы агенттер: магний стеараты, аморфты кремний диоксиді; бояғыш зат:
титан диоксиді*.
* - желатин капсулаларының құрамдас бөліктері.

4 капсуладағы белсенді заттардың құрамы
(тəуліктік мөлшерлеу):
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Қолдану саласы: тағамға биологиялық белсенді қоспа –
С витаминінің көзі жəне құрамында калий мен магний бар
флавоноидтердің қосымша көзі ретінде ұсынылады.
Дəрі болып табылмайды.
Қолдану жөніндегі ұсыныстар: ересектерге тамақпен
күніне 2 реттен 2 капсуладан қабылдау қажет.

С витамині

120 мг

200 1,**

Қабылдау ұзақтығы - 1 ай.
Қарсы көрсетілімдер: өнімнің құрамдас бөліктеріне жеке
төзімсіздік, жүктілік жəне емізу кезінде. Қолдану алдында
дəрігерден кеңес алу ұсынылады.

Калий

65,08 мг

22

Магний

20,28 мг

52

Сақтау шарты: түпнұсқалы қаптамада құрғақ, жарықтан
қорғалған жəне балалардың қолы жетпейтін жерде, 25 °С
аспайтын температурада сақтаңыз.
Өткізу шарты: дəріхана мекемелері, диеталық өнімдерді
сататын мамандандырылған дүкендер, азық-түлік
дүкендерінің арнайы бөлімдері арқылы.
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.

Флавоноидтер
(рутинге қайта
есептегенде),
кем дегенде

4,8 мг

16 2

1

- КО ТР 022/2011 «Таңбалау бөлігінде тамақ өнімдері» сəйкес тəуліктік тұтынудың
ұсынылатын деңгейінен % (2-қосымша).
2

- «Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға
қойылатын бірыңғай санитарлық-эпидемиологиялық жəне гигиеналық талаптарға»
сəйкес тұтынудың дəлме-дəл деңгейінен % (5-қосымша).
** - тұтынудың жоғарғы рұқсатты деңгейін асырмайды «Санитарлықэпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын
бірыңғай санитарлық-эпидемиологиялық жəне гигиеналық талаптарға».
Өнімнің азықтық құндылығы жөніндегі ақпарат өнімдегі биологиялық белсенді зат
(ББЗ) құрамының орташа мəні бойынша есептеу жолымен анықталды.
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