Добавка дієтична ДЕКА ЛОР
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Склад 1 таблетки: основні речовини: аскорбінова кислота – 50 мг (mg), декаметоксин – 0,15 мг (mg);
допоміжні речовини: цукрова пудра, тальк, кальцію стеарат, харчовий ароматизатор (лимон, малина,
м’ята, апельсин, мандарин, мультіягоди).
Рекомендації щодо споживання: за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону
харчування з метою зміцнення імунітету та профілактики захворювань порожнини рота та глотки.
Протипоказання: особиста чутливість до компонентів, цукровий діабет.
Застереження щодо споживання: не перевищувати рекомендовану добову дозу, при одночасному
застосуванні будь-яких лікарських засобів та перед вживанням дієтичної добавки рекомендовано
проконсультуватися з лікарем.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 таблетці кожні дві
години, після зменшення симптомів запалення – по 1 таблетці кожні 4 години. Максимальна добова
доза становить 10 – 12 таблеток на день. Таблетки слід повільно розсмоктувати, не розжовуючи.
Тривалість прийому визначає лікар індивідуально.
Форма випуску: по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці.
Маса таблетки: 950 мг (mg).
Номер партії (серії) виробництва, кінцева дата споживання (дата закінчення терміну
придатності): згідно маркування.
Строк придатності: 3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: в оригінальній упаковці, в сухому, чистому, добре вентильованому і захищеному
від світла місці, недоступному для дітей; за температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря
не більше 75 %.
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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Добавка диетическая ДЕКА ЛОР
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Состав 1 таблетки: основные вещества: аскорбиновая кислота – 50 мг (mg), декаметоксин –
0,15 мг (mg); вспомогательные вещества: сахарная пудра, тальк, кальция стеарат, пищевой
ароматизатор (лимон, малина, мята, апельсин, мандарин, мультиягоды).
Рекомендации относительно употребления: по рекомендации врача в качестве диетической
добавки к рациону питания с целью укрепления иммунитета и профилактики заболеваний полости рта
и глотки.
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам, сахарный диабет.
Предостережения относительно употребления: не превышать рекомендованную суточную дозу, при
одновременном применении любых лекарственных средств и перед употреблением диетической
добавки рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
Способ применения и рекомендуемая суточная доза: употреблять взрослым по 1 таблетке каждые
два часа, после уменьшения симптомов воспаления – по 1 таблетке каждые 4 часа. Максимальная
суточная доза составляет 10 - 12 таблеток в день. Таблетки следует медленно рассасывать, не разжевывая.
Продолжительность приема определяет врач индивидуально.
Форма выпуска: по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.
Масса таблетки: 950 мг (mg).
Номер партии (серии) производства, конечная дата употребления (дата окончания срока
годности): согласно маркировки.
Срок годности: 3 года от даты производства.
Условия хранения: в оригинальной упаковке, в сухом, чистом, хорошо вентилируемом и защищенном от света
месте, недоступном для детей; при температуре не выше 25 °C и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Наименование, местонахождение, адрес мощностей и номер телефона производителя:
ООО «Астрафарм», ул. Киевская, 6, г.. Вишневое, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл., 08132, Украина.
Тел .: +380 44 239 08 99.
ТУ У 10.8-31364232-008:2015

