Тағамға қосылатын биологиялық белсенді қоспасы
«Таблеткалардағы йод 200 мкг»

Йод микроэлементтерге жатады жəне барлық тірі ағзалар құрамында бар.
Бірақ адам ағзасында йод синтезге ұшырамағандықтан, тамақпен түсуі қажет.
Йод тапшылығы қалқанша безінің ұлғаюына əкеледі (зоб).
Ересектерде қалыпты йодтың жетіспеушілігі қалқанша безінің ұлғаюына əкелмейтін түрі келесі белгілерді береді:
• Зат алмасу процессінің тежелуі;
• дене жəне ақыл-ой жұмыс қабілетін төмендеуі;
• апатия жəне акыл-ой тежелуі;
• тіннің ісінуі;
• жүрек қызметінің бұзылуы.
Ересектердің қосымша йод қабылдауы:
• Жемсау ауыруының алдын алады;
• зат алмасу процессін жақсартады;
• дене белсенділігін арттырады;
• ақыл-ой қызметін күшейтеді;
• эмоционалдық жағдайды жақсартады.

Шығарылу түрі: салмағы 94 мг-нан 50 таблеткалар.
Құрамы: декстроза, тасушы: микрокристалды целлюлоза Е460(i), тасушы:
гидроксипропилметилцеллюлоза Е464, нығыздалуға қарсы агент: магний стеараты Е470,
мальтодекстрин, нығыздалуға қарсы агент: тальк Е553(iii), бояғыш: титан диоксиді Е171,
нығыздалуға қарсы агент: кремний диоксиді аморфты Е551, тасушы: натрий кроскарамеллозасы
Е468, ылғалды ұстайтын агент: пропиленгликоль Е1520, калий йодаты.
Қолдану саласы: тағамға қосылатын биологиялық белсенді қоспа, йодтың қосымша көзі ретінде.
Дəрілік зат болып табылмайды.
1 таблетканың құрамындағы
белсенді заттектердің мөлшері:

Биологиялық
белсенді заттың
(ББЗ) атауы

ББЗ мөлшерінің
орташа мəні

Ұсынылатын
тəуліктік
тұтыну
деңгейінен % 1

Йод

200 мкг

133*

1 – КО ТР 022/2011 «Тамақ өнімдер оны таңбалау бөлігінде»
(2-қосымша) сəйкес.
* – тұтынудың жоғарғы рұқсат етілген деңгейінен аспайды.
Өнімнің тағамдық құндылығы туралы ақпарат өнімдегі
биологиялық белсенді зат (ББЗ) мөлшерінің орташа мəні
бойынша есептеу арқылы анықталған.

Қолдану жөніндегі ұсыныстар: ересектерге
күніне 1 рет тамақтану уақытында
1 таблеткадан қабылдау қажет.
Қабылдау ұзақтығы – 1 ай.

Қарсы көрсетілімдері: компоненттерге жеке
төзгісіздік. Қабылдар алдында дəрігерден кеңес алу
ұсынылады.
Сақтау шарттары: құрғақ, тура күн сəулесі
түспейтін, балалардың қолы жетпейтін, 25 °С
аспайтын температурада сақтау қажет.
Сату: дəріханалар желісі жəне арнайы дүкендер,
сауда желісінің бөлімдері арқылы.
Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.
МТК 10.03.2015 жылғы № RU.77.99.88.003.Е.004574.03.15
ТШ 9197-063-54863068-14
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, 050016, Алматы қ., Шамиева к., 11. Тел.: +7 (727) 338 48 14,
+7 (727) 338 48 15.
Өнім бойынша барлық құқықтар «Внешторг Фарма» ЖШҚ тиесілі.

