швидкорозчинні таблетки

Добавка дієтична.
Містить підсолоджувач.
Склад:
1 таблетка містить:
основні речовини: таурин – 130 mg (мг),
бурштинова кислота – 65 mg (мг);
допоміжні речовини: діоксид кремнію,
декстроза; підсолоджувач: аспартам;
кислота лимонна кристалічна безводна,
натрію гідрокарбонат, полівінілпіролідон
30, поліетиленгліколь.
Поживна (харчова) та енергетична
цінність (калорійність) на 1 таблетку:
білки – 0 g (г), вуглеводи – 1,164 g (г),
жири – 0 g (г), органічні кислоти – 1,2 g (г);
34 kJ (кДж) / 8 kcal (ккал).
Рекомендації щодо споживання:
рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове
джерело таурину і бурштинової кислоти
для профілактики алкогольної інтоксикації та полегшення похмільного синдрому за рахунок покращення роботи печінки, зв’язування та виведення із організму
токсичних
продуктів
метаболізму
алкоголю.
Спосіб застосування та
рекомендована добова доза:
Перед вживанням 1-2 таблетки розчинити в склянці (200 мл) питної води.
З метою зменшення проявів алкогольної
інтоксикації та профілактики сп'яніння:
приймати дорослим по 1 таблетці за 1
годину до вживання алкоголю або відразу
після цього.
З метою швидкого усунення симптомів
похмілля: приймати дорослим по 1-2
таблетки вранці.

Застереження щодо застосування:
Містить джерело фенілаланіну. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Добавку дієтичну не слід використовувати
як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання:
індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність та період лактації, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки у
стадії загострення, виразки та ерозії
слизової оболонки кишечнику, шлункові
та кишкові кровотечі, кишкова непрохідність, фенілкетонурія.
Форма випуску:
швидкорозчинні таблетки №6
у полімерному контейнері.
Маса нетто 1 таблетки: 3,8 g (г) ± 7,5%.
Строк придатності: 3 роки.
Умови зберігання:
зберігати в оригінальній упаковці в захищеному від світла, недоступному для
дітей місці за температури від 8°С до 25°С
та відносної вологості не більше 70%.
Виробник / Імпортер:
ТОВ “ОМНІФАРМА КИЇВ”,
Україна, 02088, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка, 55,
тел.: +38 (044) 377-51-14;
фактична адреса потужностей (об’єкта)
виробництва: Республіка Білорусь,
222219, Мінська обл., Смолевічський р-н,
с. Скурати, вул. Центральна, 24Б.
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