
Рекомендації щодо застосування: 
рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове 
джерело полікозанолу, одержаного із цукрової тростини (Saccharum officinarum). 
Полікозанол сприяє нормалізації рівня загального холестерину (ліпопротеїнів 
низької щільності) в сироватці крові і поліпшенню функціонального стану серце-
во-судинної системи; має антиоксидантні та гіпохолестеринемічні властивості; 
допомагає запобігти надмірній агрегації (клейкості) тромбоцитів, не впливаючи 
при цьому на показники коагуляції крові.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза:
Перед прийомом рекомендована консультація лікаря, який визначить індивіду-
альний курс застосування та початкову добову дозу. 
Вживати дорослим по 10 mg(мг) або по 20 mg(мг) раз на добу під час вечері 
(оскільки синтез холестерину активізується у нічний час), запиваючи питною 
водою. У разі необхідності через 2 місяці рекомендовану добову дозу, за 
рекомендацією лікаря, можна підвищити. Максимальна добова доза – 40 mg(мг). 
У випадку призначення початкового дозування у кількості 10 mg(мг) на добу, 
перед застосуванням необхідно розламати таблетку навпіл по рисочці та вжити 
одну половину, другу частину таблетки відкласти для наступного прийому.
Особливості застосування:
В період застосування необхідно дотримуватись низькокалорійного раціону 
харчування з обмеженим вживанням жирів тваринного походження та контролю-
вати рівень холестерину в сироватці крові через кожні 2 місяці.
Застереження щодо застосування:
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід викори-
стовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання:
Дитячий вік, вагітність та період лактації, індивідуальна непереносимість компонентів.

Форма випуску: 
По 10 таблеток, вкритих оболонкою, з рискою, у блістерах з подальшим пакуван-
ням в кількості до 18 блістерів в картонній коробочці.
Маса нетто 1 таблетки: 310 mg (мг) ± 10%.
Строк придатності: 2 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 
25°С в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. 

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, 65025, м. Одеса, 21-й км. Старокиївської дороги, 40-А.

Інформація для споживача (листок-вкладиш)

Добавка дієтична на основі екстракту із рослинної сировини

ТУ У 10.8-35758392-003:2012

Склад: 1 таблетка, вкрита оболонкою, з рискою, містить: основну речовину: 
полікозанол – 20 mg(мг); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, 
крохмаль картопляний, натрію крохмальгліколят, магнію стеарат, кремнію 
діоксид колоїдний безводний; оболонка таблетки: гіпромелоза, триацетин, 
полісорбат, титану діоксид. 

жири білки вуглеводи
Поживна (харчова) цінність  Енергетична цінність  

(калорійність) 

на 100 g(г)
на 1/2 таблетки
на 1 таблетку
на 2 таблетки

0,8 g (г)
0,0013 g (г)
0,0025 g (г)
0,0050 g (г)

0,4 g (г)
0,0006 g (г)
0,0012 g (г)
0,0024 g (г)

1,7 g (г)
0,0027 g (г)
0,0053 g (г)
0,0106 g (г)

16 kcal (ккал) / 67 kJ (кДж)
0,025 kcal (ккал) / 0,105 kJ (кДж)
0,05 kcal (ккал) / 0,21 kJ (кДж)
0,10 kcal (ккал) / 0,42 kJ (кДж)



Состав: 1 таблетка, покрытая оболочкой, с риской, содержит: основное вещество: 
поликозанол – 20 mg(мг); вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристал-
лическая, крахмал картофельный, натрия крахмалгликолят, магния стеарат, 
кремния диоксид коллоидный безводный; оболочка таблетки: гипромелоза 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), триацетин, полисорбат, титана диоксид.

Информация для потребителя (листок-вкладыш)

Диетическая добавка на основе экстракта из растительного сырья

ТУ У 10.8-35758392-003:2012

Рекомендации к применению: 
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополни-
тельный источник поликозанола, получаемого из сахарного тростника (Saccharum 
officinarum). 
Поликозанол способствует нормализации уровня общего холестерина (липопроте-
инов низкой плотности) в сыворотке крови и улучшению функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы; обладает антиоксидантными и гипохолестери-
немическими свойствами; помогает предотвратить чрезмерную агрегацию 
(клейкость) тромбоцитов, не влияя при этом на показатели коагуляции крови.
Способ применения и рекомендованная суточная доза: 
Перед приемом необходима консультация врача, который определит индивидуаль-
ный курс применения и начальную суточную дозу. 
Принимать взрослым по 10 mg(мг) или по 20 mg(мг) в сутки во время ужина 
(поскольку биосинтез холестерина активизируется в ночное время), запивая 
питьевой водой. В случае необходимости, по рекомендации врача, через 2 месяца 
рекомендованную суточную дозу можно увеличить. Максимальная суточная доза – 
40 mg(мг). 
В случае назначения начальной дозы 10 mg(мг) в сутки, перед применением необхо-
димо разломить таблетку пополам по насечке и принять одну половину таблетки, 
вторую часть таблетки сохранить для следующего приема.
Особенности применения: 
В период применения необходимо придерживаться низкокалорийного рациона 
питания с ограничением употребления жиров животного происхождения и контро-
лировать уровень холестерина в сыворотке крови через каждые 2 месяца.
Предостережения: 
Не превышать рекомендованную суточную дозу. Добавку диетическую не следует 
использовать как замену полноценного рациона питания.
Противопоказания: 
Детский возраст, беременность и период лактации, индивидуальная непереноси-
мость компонентов.

Форма выпуска: 
По 10 таблеток, покрытых оболочкой, с риской, в блистере с дальнейшей упаков-
кой в количестве до 18 блистеров в картонной коробочке.
Масса нетто 1 таблетки: 310 mg (мг) ± 10%.
Срок годности: 2 года от даты производства.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 
25°С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте. 

Производитель: 
ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ», 
Украина, 02088, г. Киев, ул. Евгения Харченко, 55; тел.: +38 (044) 377-51-14 (-15; -16);
адрес мощностей (объекта) производства: 
Украина, 65025, г. Одесса, 21-й км. Старокиевской дороги, 40-А.

жиры белки углеводы
Питательная (пищевая) ценность  Энергетическая ценность 

(калорийность) 

на 100 g(г)
на 1/2 таблетки
на 1 таблетку
на 2 таблетки

0,8 g (г)
0,0013 g (г)
0,0025 g (г)
0,0050 g (г)

0,4 g (г)
0,0006 g (г)
0,0012 g (г)
0,0024 g (г)

1,7 g (г)
0,0027 g (г)
0,0053 g (г)
0,0106 g (г)

16 kcal (ккал) / 67 kJ (кДж)
0,025 kcal (ккал) / 0,105 kJ (кДж)
0,05 kcal (ккал) / 0,21 kJ (кДж)
0,10 kcal (ккал) / 0,42 kJ (кДж)


