Листок-вкладка
Добавка дієтична ДОКТОВІТ®
Склад: 1 таблетка містить: основні речовини: декспантенол (кофермент вітаміну В5) — 50,0 mg (мг), метилметіонінсульфонію хлорид (вітамін U) — 100,0 mg (мг); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид
колоїдний безводний, магнію стеарат, барвник «Сонячний захід», суха суміш «Opadry II White», вода очищена.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 1 таблетку:
білки — 46,1 mg (мг), вуглеводи — 7,9 mg (мг), жири — 1,43 mg (мг); 1,01 kJ (кДж) / 0,24 kcal (ккал);
на 100 g (г): білки — 12,9 g (г), вуглеводи — 2,2 g (г), жири — 0,4 g (г); 276 kJ (кДж) / 66 kcal (ккал).
Декспантенол переходить в організмі в пантотенову кислоту, яка є складовою частиною коферменту А і бере участь
в процесах ацетилювання, в синтезі ацетилхоліну, порфіринів; стимулює регенерацію шкіри, слизових оболонок,
нормалізує клітинний метаболізм, прискорює мітоз і збільшує міцність колагенових волокон. Ацетилхолін підтримує
нормальну секреторну і кінетичну функції кишечника. Декспантенол має регенеруючу, метаболічну та протизапальну дії.
Метілметіонінсульфонію хлорид покращує метилювання ДНК та синтез білкових структур під час ділення клітин,
покращує процес утворення кератину, підвищує синтез фосфоліпідів.
Має виражену цитопротективну дію на епітеліальні тканини (епідерміс шкіри та слизову оболонку шлунку і дванадцятипалої кишки), сприяє загоєнню виразкових і ерозивних уражень.
Рекомендації щодо споживання: рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове
джерело вітамінів В5 та U. Сприяє нормалізації стану клітин (регенерації) епітеліальних тканин, шкіри та слизових
оболонок, у тому числі слизової оболонки шлунку, шляхом забезпечення клітин енергією та пластичним матеріалом.
Сприяє покращенню секреторної та моторної функції органів шлунково-кишкового тракту, нормалізації процесів
травлення.
Таблетки мають характерний запах обумовлений наявністю у складі вітаміну U.
Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: дорослим та дітям від 14 років по 1 таблетці на день або
за призначенням лікаря після їди, запиваючи невеликою кількістю рідини.
Термін споживання: 1 місяць, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.
Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період годування груддю.
Форма випуску: таблетки №30 у 3 блістерах (по 10 таблеток у кожному), упакованих у картонну пачку.
Маса нетто 1 таблетки: 367,5 mg (мг) ± 5%.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25°С у сухому, захищеному від світла
та недоступному для дітей місці.
Строк придатності: 2 роки.
Виробник: ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ»,
Україна, 02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, буд.55, тел.: +38 (044) 377-51-14 (-15, -16);
адреса потужностей (об’єкта) виробництва (місцезнаходження):
Україна, 08301, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100.
ТУ У 10.8-38489056-001:2013

Листок-вкладыш
Добавка диетическая ДОКТОВИТ®
Состав: 1 таблетка содержит: основные вещества: декспантенол (кофермент витамина В5) — 50,0 mg (мг), метилметионинсульфония хлорид (витамин U) — 100,0 mg (мг); вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, краситель «Солнечный закат», сухая смесь «Opadry II
White», вода очищенная.
Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) на 1 таблетку:
белки — 46,1 mg (мг), углеводы — 7,9 mg (мг), жиры — 1,43 mg (мг); 1,01 kJ (кДж) / 0,24 kcal (ккал);
на 100 g (г): белки — 12,9 g (г), углеводы — 2,2 g (г), жиры — 0,4 g (г); 276 kJ (кДж) / 66 kcal (ккал).
Декспантенол переходит в организме в пантотеновую кислоту, которая является составной частью кофермента А и
участвует в процессах ацетилирования, в синтезе ацетилхолина, порфиринов; стимулирует регенерацию кожи,
слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых
волокон. Ацетилхолин, поддерживает нормальную секреторную и кинетическую функции кишечника. Декспантенол
оказывает регенерирующее, метаболическое и противовоспалительное действия.
Метилметионинсульфония хлорид улучшает метилирование ДНК и синтез белковых структур при делении
клеток, улучшает процесс образования кератина, повышает синтез фосфолипидов. Обладает выраженным цитопротекторным действием на эпителиальные ткани (эпидермис кожи, слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки), способствует заживлению язвенных и эрозивных поражений.
Рекомендации по применению: рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витаминов В5 и U. Способствует нормализации состояния клеток (регенерации) эпителиальных
тканей, кожи и слизистых оболочек, в том числе слизистой оболочки желудка, путем обеспечения клеток энергией и
пластичным материалом. Способствует улучшению секреторной и моторной функции органов желудочно-кишечного тракта, нормализации процессов пищеварения.
Таблетки имеют характерный запах обусловленный наличием в составе витамина U.
Перед началом применения рекомендуется консультация врача.
Способ применения и рекомендованная суточная доза: взрослым и детям от 14 лет по 1 таблетке в день, или
по назначению врача, после еды, запивая небольшим количеством жидкости.
Продолжительность применения: 1 месяц, в дальнейшем продолжительность применения согласовать с врачом.
Предупреждение относительно применения: не превышать рекомендованная суточную дозу.
Не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, период кормления грудью.
Форма выпуска: таблетки №30 в 3 блистерах (по 10 таблеток в каждом), упакованных в картонную коробочку.
Масса нетто 1 таблетки: 367,5 mg (мг) ± 5%.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С в сухом, защищенном от
света и недоступном для детей месте.
Срок годности: 2 года.
Производитель: ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ»,
02088, г. Киев, ул. Евгения Харченка, дом 55, тел.: +38 (044) 377-51-14 (-15, -16);
адрес мощностей (объекта) производства (местонахождение):
Украина, 08301, г. Борисполь, ул. Шевченко, 100.
ТУ У 10.8-38489056-001:2013

