Рекомендації до споживання добавки дієтичної
«АРТИШОК-АСТРАФАРМ»

Склад 1 капсули: основна речовина: сухий екстракт артишоку посівного – 200 мг (mg);
допоміжні речовини: емульгатори: мікрокристалічна целюлоза та кальцію стеарат,
ковзна речовина: кремнію діоксид колоїдний безводний; оболонка капсули: желатин,
барвники: діамантовий синій, тартразин, понсо 4R.
Рекомендації щодо споживання: в якості дієтичної добавки до раціону харчування –
джерело біологічно активних речовин, сприяє нормалізації функціонування печінки
та жовчного міхура, поліпшенню обмінних процесів в організмі; має жовчогінні та
сечогінні властивості.
Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Спосіб вживання та рекомендована добова кількість: вживати дорослим і дітям
старше 12 років по 2 капсули 3 рази на добу. Дітям віком від 6 до 12 років по 1 капсулі
3 рази на добу за 15-20 хвилин до вживання їжі. Рекомендований термін вживання 2-3
тижні. В подальшому термін вживання узгоджується з лікарем.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів продукту або до інших
рослин родини складноцвітних (айстрових), непрохідність жовчних або сечовивідних
шляхів, жовчнокам’яна хвороба, гострий гепатит, тяжка печінкова недостатність, гострі
захворювання нирок, діти до 6 років, вагітні та жінки в період лактації.
Умови зберігання: в оригінальній упаковці, в сухому, добре вентильованому і
захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °C та відносної вологості
повітря не більше 75 %. Зберігати в недоступному для дітей місці. Строк придатності:
2 роки від дати виробництва.
Форма випуску: 10 твердих желатинових капсул у блістері, по 3 або 6 бістерів,
упакованих у картонну коробку.
Маса нетто вмісту капсули: 300 мг (mg).
Номер партії (серії) виробництва, кінцева дата споживання (дата закінчення
терміну придатності): вказано на упаковці.
Найменування, місцезнаходження, адреса потужностей і номер телефону
виробника: ТОВ “АСТРАФАРМ”, вул. Київська, 6, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл., 08132, Україна. Тел.: +380 44 239 08 99.
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