Тағамға биологиялық белсенді қоспасы

«Диабет кезінде А бастап, Zn
дейін витаминді-минералды кешені»
«Диабет кезінде А бастап Zn дейінгі дəрумендік-минералды кешені» - қант диабетінің дамуын алдын алатын,
сонымен қатар осы аурудың негізгі терапиясына қосымша ретінде қызмет ететін минералдардың,
дəрумендер мен флавоноидтердің арнайы іріктелген үйлесімі.
Липоикті қышқылы энергетикалық, көмірсутек жəне липидті зат алмасуды қалпына келтіреді.
Рутин қандағы глюкоза деңгейін реттеуге ықпал етеді.
Гинкго билоба сіріндісі капиллярлы қан айналымын жəне ми жасушаларына оттегіні жеткізуді іске қосады.
Кешеннің құраушылары келесіге ықпалын тигізеді:
• ағзаны қант диабеті кезінде қажетті дəрумендермен мен минералдармен қамтамасыз етуге;
• қандағы қант деңгейін оңтайландыруға;
• инсулиннің гипогликемиялық əсерін ұзартуға,
• глюкоза, майлар, ақуыздар жəне көмірсутектерінің метаболизмін қалыпқа келтіруге;
• холестерин деңгейін төмендетуге.
Шығарылым түрі: орташа салмағы 510 мг-дық 30 капсулалар.
Құрамы: магний оксиді; желатин капсуласы (желатин, бояғыш зат титан диоксиді); аскорбин қышқылы, мырыш
цитраты; тасушы; микрокристалды целлюлоза; токоферол ацетаты (D,L-альфа-токоферол ацетаты,
модификацияланған крахмал, мальтодекстрин, аморфты кремний диоксиді), липоикті қышқылы, рутин, никотинамид,
гинкго билоба жапырақтарының сіріндісі, кальций пантотенаты, ретинол ацетаты, пиридоксин гидрохлориді,
тығыздануға қарсы агент: аморфты кремний диоксиді, тиамин гидрохлориді, тығыздануға қарсы агент: магний
стеараты, рибофлавин, хром аспарагинаты, фолий қышқылы, натрий селениті, цианокобаламин.
Тəуліктік мөлшерлеудегі белсенді заттардың
құрамы (1 капсула):
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Қолдану саласы: тағамға биологиялық белсенді қоспа А, Е, В1, В2, В3 витаминдерінің (РР, ниацин), В5 (пантотен
қышқылының), В6, В9 (фолий қышқылының), В12, С,
липоикті қышқылының, макро- жəне микроэлементтердің
(магния, цинка, хрома, селена) қосымша көзі, рутин мен
флавонгликозидтердің көзі ретінде ұсынылады.

С витамині

60 мг

100 1

Е витамині

15 мг

150 1,*

А витамині

1 мг

125 1,*

B1 витамині

2,4 мг

1711,*

Қабылдау ұзақтығы - 1 ай.

B2 витамині

2 мг

1251,*

B3 /PP витамині

20 мг

1111,*

Қарсы көрсетілімдер: құрамдас бөліктерге жеке
төзімсіздік, жүктілік, емізу кезінде.
Қолдану алдында дəрігерден кеңес алу ұсынылады.

B5 витамині

13 мг

217 1,*

Дəрі болып табылмайды.

1,*

B6 витамині

5 мг

250

B9 витамині

450 мкг

225 1,*
2,*

B12 витамині

7,8 мкг

780

Липоикті қышқылы

30 мг

100 2
1

Магний

60 мг

15

Мырыш

15 мг

100 1

Хром

150 мкг

300 2,*

Селен

70 мкг

100 1

Рутин

25,5 мг

85 2

Флавонгликозидтер,
кем дегенде

4,5 мг

15 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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Қолдану жөніндегі ұсыныстар: ересектерге тамақпен
күніне 1 капсуладан қабылдау қажет.

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.
МТК № RU.77.99.88.003.E.003200.08.18, 01.08.2018 ж.
ТШ 10.89.19-103-54863068-2017 № 1 өзг.
Өндіруші: «ВТФ» ЖШҚ , РФ, 601125, Владимирская обл.,
Петушинский ауд., Вольгинский ауылы, Заводская көшесі,
107 құр.
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.

