Тағамға биологиялық белсенді қоспасы
«Лютеиннің, қаражидек сіріндісі мен рутиннің кешен»
«Лютеин, қаражидек сығындысы жəне рутин кешені» құрамында көру процестеріне қатысатын жəне көз
денсаулығын қолдайтын жəне көру қабілетін сақтауға себепші болатын заттар бар.
Лютеин ерекше пигмент – каротиноидтан тұрады. Адам ағзасында лютеин өндірілмейді, тек тағам жəне витаминді
қоспалармен бірге түсіп, тіндерде жинақталады. Ағзада келесі қызметтерді орындайды:

көздің торын ультракүлгін сəулеленуден қорғайды;

көздін көру қабілетін сақтауға көмектеседі жəне көздерді еркін радикалдардан қорғайды;

көз бұршағының көмескіленуі жəне көз торының бұзылуының алдын алады;

көз торы дистрофиясының əр түрлі пішіндердің дамуының алдын алады.
Қаражидек антоциандардың бағалы көзі болып табылады, олар:

қанайналым тамырларының қабырғаларын нығайтуға себепші болады жəне олардың иілгіштігін жақсартады;

анық антиоксиданттық əсерге ие, көз тіндерін бос радикалдармен бұзылуына жол бермейді;

ұзақ уақытты жүктемелерден кейін көру қабілетін қалпына келтіру процесін тездетеді;

көз торын ультракүлгін сəулеленуден қорғайды;

көру қабілетінің сақталуына үлес қосады.
Рутин адам ағзасында синтезделмейтін заттарға жатады, сондықтан ол тамақпен немесе биологиялық белсенді
қоспалармен бірге түседі. Рутинді жиі қолдану:

қантамыр қабырғаларының қалыңдауына жəне олардың жарылуының төмендеуіне себепші болады;

жасуша мембраналарын тұрақтандыруға көмектеседі, көз капиллярларының өткізгіштігін төмендетеді;

көз ішіндегі қысымды төмендетуге себепші болады.
Шығарылу түрі: орташа салмағы 300 мг 30 капсулалар.
Құрамы: желатин*; тасушы: микрокристалды целлюлоза Е460(i), аскорбин қышқылы, мырыш цитраты, қаражидек
сығындысы, рутин, лютеин, ретинол ацетаты; нығыздалуға қарсы агент: аморфты кремний диоксиді Е551, нығыздалуға
қарсы агент: магний стеараты Е470; нығыздалуға қарсы агент: тальк Е553 (iii); бояуыштар: титан диоксиді Е171*,
азорубин Е122*, сары хинолинді Е104*, понсо Е124*, қара жылтыр Е151*, гауһар көгілдір Е133*.
*- желатин капсуласының компоненттері.
2 капсуладағы белсенді заттардың құрамы:
Биологиялық
белсенді заттың (ББЗ) атауы

ББЗ
мөлшерінің орташа мəні

А витамині

900 мкг

113

С витамині

90 мг

150

Мырыш

12 мг

80

Рутин

15 мг

502

Лютеин

750 мкг

152

Антоциандар, кем дегенде

7,5 мг

152

% тұтынудың деңгейiнен
1,* *

1,* *

1

1

- % тəулiктiк тұтынуды ұсынылатын деңгейден ТР ТС 022/2011 «Азық-түлiк өнiмi, оның таңбалауын бөлiгінде» (2-шi қолданба).
2
- «Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитарлық-эпидемиологиялық жəне гигиеналық талаптар» сəйкес
дұрыс тұтыну деңгейінің % (5-қосымша).
**- тұтынудың жоғарғы рұқсатты деңгейін асырмайды, «Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитарлықэпидемиологиялық жəне гигиеналық талаптарға».
Өнімнің азықтық құныдылығы туралы ақпарат есептеу арқылы өнімде биологиялық белсенді заттың (ББЗ) құрамының орташа мəнімен анықталған.

Қолдану саласы: тамаққа биологиялық белсенді қоспа, А жəне С витаминдерінің қосымша көзі, рутин, лютеин, мырыш жəне
антоциандардың көзі ретінде ұсынылады.
Дəрілік зат болып табылмайды.
Қабылдау бойынша ұсыныстар: ересектерге тамақтану уақытында күніне 2 капсуладан қабылдау қажет. Қабылдау
ұзақтығы – 1 ай.
Қарсы көрсетілімдер: өнім компоненттеріне жеке төзгісіздік. Қабылдау алдында дəрігерден кеңес алу ұсынылады.
Сақтау шарттары: күннің көзінен қорғалған құрғақ жəне балалардың қолы жетпейтін жерде, температурасы 4 °С бастап
25 °С төмен жерде сақтау қажет.
Өткізу: дəріхана мекемелері, диеталық өнімдерді сататын мамандандырылған дүкендер, азық-түлік дүкендерінің арнайы
бөлімдері арқылы.
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
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Өндіруші: «ВТФ» ЖШҚ , РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский ауд., Вольгинский ауылы, Заводская көшесі,
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Қазақстан Республикасындағы шағымдарды қабылдау бойынша өкілетті ұйым:
«Pharmaline» ЖШС, 050016, Алматы қ., Шамиева к., 11. Тел.: +7 (727) 338 48 14, +7 (727) 338 48 15.
Өнім бойынша барлық құқықтар иесі болып «ВТФ» ЖШҚ табылады.
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