
Склад: 1 кишковорозчинна капсула містить: основна речовина: олія м'яти 
перцевої – 170 mg (мг) (відповідає 50 mg (мг) L-ментолу); допоміжні речовини: 
олія соєва, желатин (оболонка капсули), гліцерин, вода очищена.

Рекомендації щодо застосування: рекомендується в якості добавки 
дієтичної до раціону харчування як додаткове джерело L-ментолу, який 
міститься в олії м’яти перцевої, з метою усунення дискомфорту в кишечнику 
(здуття, спазмів, частих закрепів та ін.) та нормалізації його функцій (секре-
торної, моторної та випорожнення) в умовах емоційного перевантаження, 
при незбалансованому режимі щоденного харчування, при змінах режиму 
харчування або під час вживання окремих категорій лікарських засобів.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: 
вживати дорослим і дітям від 12 років по 1 капсулі 1-3 рази на добу 
за 30 хвилин перед їдою, запиваючи питною водою. 
Курс споживання зазвичай складає 4-12 тижнів та визначається лікарем 
індивідуально. 

Особливості щодо  застосування: 
перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо споживання: 
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну 
не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 
В окремих випадках може спостерігатись печія та поява запаху ментолу. 
Слід уникати одночасного прийому цієї дієтичної добавки та засобів, 
які знижують кислотність шлункового соку.
Протипоказання: 
індивідуальна непереносимість компонентів, бронхіальна астма. 

Форма випуску: капсули №30, №120 у блістерах. 
Маса нетто 1 капсули: 450 mg (мг) ± 10%.
Строк придатності: 3 роки. Умови зберігання: зберігати в оригінальній 
упаковці за температури від 16 °С до 25 °С та відносної вологості не вище 
60 %, у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Виробник: ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ», 
Україна, 02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 55, тел.: +38 (044) 377-51-15;  
фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: 
АТ «ВІТАМІНИ», Україна, Черкаська обл., 20300, м. Умань, вул. Успенська, 31.
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ЛИСТОК-ВКЛАДКА

Добавка дієтична
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Якщо Вам або Вашим близьким необхідно
часто або тривалий час приймати цей або інші 
саплементи дієти, пропонуємо Вам приєднатись 
до Клубу споживачів OMNICLUB.

ЗРУЧНІСТЬ & ЕКОНОМІЯ



Состав: 1 кишечнорастворимая капсула содержит: основное вещество: 
масло мяты перечной – 170 mg (мг) (соответствует 50 mg (мг) L-ментола); 
вспомогательные вещества: масло соевое, желатин (оболочка капсулы), 
глицерин, вода очищенная.
Рекомендации по применению: рекомендуется в качестве добавки 
диетической к рациону питания как дополнительный источник L-ментола, 
содержащегося в масле мяты перечной, с целью устранения дискомфорта в 
кишечнике (вздутия, спазмов, частых запоров и пр.) и нормализации его функций 
(секреторной, моторной и опорожнительной) в условиях эмоциональных 
перегрузок, при несбалансированном режиме ежедневного питания, при сменах 
режима питания или во время приема отдельных категорий лекарственных средств.
Способ применения и рекомендуемая суточная доза:
принимать взрослым и детям с 12 лет по 1 капсуле 1-3 раза в сутки
за 30 минут перед едой, запивая питьевой водой. 
Курс применения обычно составляет 4-12 недель и определяется 
врачом индивидуально .
Особенности применения:
Перед применением рекомендуется консультация врача.
Предостережения относительно применения: 
Не превышать рекомендованную суточную дозу. Добавку диетическую 
не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
В отдельных случаях может наблюдаться изжога и появление запаха ментола. 
Следует избегать одновременного приема этой диетической добавки и средств,
снижающих кислотность желудочного сока. 
Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компонентов, бронхиальная астма.
Форма выпуска: капсулы №30, №120 в блистерах.
Масса нетто 1 капсулы: 450 mg (мг) ± 10%.
Срок годности: 3 года. Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке 
при температуре от 16 °С до 25 °С и относительной влажности не выше 60 %, 
в защищенном от света и недоступном для детей месте.
Производитель: ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ», 
Украина, 02088, г. Киев, ул. Евгения Харченко, 55, тел.: +38 (044) 377-51-15;
фактический адрес производственных мощностей (объекта): 
АО «ВИТАМИНЫ», Украина, Черкасская обл., 20300, г. Умань, ул. Успенская, 31.
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Добавка диетическая

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

vipclub.omnifarma.com.ua

ЗРУЧНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ:
 спеціальні ціни на економ-упаковки продукції,  
 безкоштовна доставка до Вашого міста, 
 інші корисні сервіси та вигідні пропозиції.
Детальні умови участі у Клубі OMNICLUB та реєстрація: 

Скануйте QR-код, щоб 
дізнатись більше 

omnishop.com.ua


