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Добавка дієтична на основі 

рослинної сировини «Верта®»

Склад: 
1 капсула містить: основні речовини: екстракт кореня імбиру — 300 mg (мг) ; допоміжні речовини: 
кремнію двоокис аморфний, целюлоза мікрокристалічна, крохмаль картопляний, лактоза, 
кальцію стеарат, желатин (оболонка капсули).

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) 

на 100 g (г):
жирів — 4,8 g (г), білків — 16,1 g (г), вуглеводів — 4,2 g (г); 536 kJ (кДж) / 128 kcal (ккал);
на 1 капсулу:
жирів — 0,02 g (г), білків — 0,06 g (г), вуглеводів — 0,02 g (г); 1,82 kJ (кДж) / 0,44 kcal (ккал).

Рекомендації щодо застосування: 

рекомендується в  якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело 
гінгеролу (входить до складу кореня імбиру) з  метою поліпшення функціонального стану 
опорно-рухової системи за рахунок зменшення ранкової скутості та припухлості суглобів, 
відновлення їхньої функції. 
Ефект від прийому розвивається поступово протягом 2-3  тижнів безперервного прийому і 
накопичується при подальшому прийомі.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: 

вживати дорослим по 1 капсулі 2-3 рази на добу під час прийому їжі; запивати питною водою. 
Курс споживання становить 1-2 місяці, далі термін вживання узгоджувати з  лікарем. Перед 
застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Застереження щодо споживання: не  перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку 
дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 
Протипоказання: вагітність та період лактації, індивідуальна непереносимість компонентів. 

Форма випуску: капсули №60 в картонні пачці.
Маса нетто 1 капсули: 340 mg (мг) ± 7,5%.

Строк придатності: 3 роки. 
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, 55, тел.: +38 (044) 377-51-14; 
фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: 
Україна, 61004, м. Харків, вул. Конева, 21.
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Добавка диетическая на основании

растительного сырья «Верта®»

Состав: 

1 капсула содержит: основные вещества: экстракт корня имбиря — 300 mg (мг); вспомогатель-
ные вещества: диоксид кремния аморфный, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал 
картофельный, лактоза, кальция стеарат, желатин (оболочка капсулы).

Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) 

на 100 g (г):
жиров — 4,8 g (г), белков — 16,1 g (г), углеводов — 4,2 g (г); 536 kJ (кДж) / 128 kcal (ккал);
на 1 капсулу:
жиров — 0,02 g (г), белков — 0,06 g (г), углеводов — 0,02 g (г); 1,82 kJ (кДж) / 0,44 kcal (ккал).

Рекомендации по применению: 

рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источ-
ник гингерола (входит в состав корня имбиря) с целью улучшения функционального состояния 
опорно-двигательной системы за счет уменьшения утренней скованности и  припухлости 
суставов, восстановления их функции.
Эффект от приема развивается постепенно в  течение 2-3  недель непрерывного приема и 
накапливается при дальнейшем приеме.

Способ применения и рекомендованная суточная доза: 

принимать взрослым по 1 капсуле 2-3 раза в сутки во время приема пищи; запивать питьевой 
водой. Курс применения составляет 1-2 месяца, далее срок применения согласовывать с 
врачом. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Предостережение относительно потребления: не превышать рекомендуемую суточную дозу. 
Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Противопоказания: беременность и  период лактации, индивидуальная непереносимость 
компонентов.

Форма выпуска: капсули №60 в картонной пачке.
Масса нетто 1 капсулы: 340 mg (мг) ± 7,5%.

Срок годности: 3 года.
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; 
фактический адрес мощностей (объекта) производства: 
Украина, 61004, г. Харьков, ул. Конева, 21.

ТУ У 10.8–35758392–006:2014 
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