Склад 1 капсули: основна речовина: вугілля
активоване – 0,25 г (g); допоміжні речовини: крохмаль
картопляний – 0,0275 г (g), антиспікаючий агент тальк –
0,0025 г (g); оболонка капсули: желатин, барвники: титану
діоксид, індигокармін, азорубін та хіноліновий жовтий,
які можуть мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей.
Рекомендації щодо застосування: за рекомендацією лікаря, в якості дієтичної
добавки до раціону харчування з метою поліпшення травлення.
Застереження щодо споживання: не перевищувати рекомендовану добову дозу.
ФІТОСОРБ-АКТИВ не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність,
кишкова непрохідність.
Не є лікарським засобом.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по
1-2 капсули 3 рази на добу за 1 – 1,5 години до або через 2 години після прийому
їжі, запивати питною водою. Курс споживання визначає лікар індивідуально. Перед
застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Форма випуску: капсули у блістерах, упакованих у картонну коробку.
Маса вмісту 1 капсули: (0,28 ± 0,021) г (g).
Номер партії (серії) виробництва, кінцева дата споживання (дата закінчення
терміну придатності): вказано на упаковці.
Строк придатності: 36 місяців від дати виробництва.
Умови зберігання: в оригінальній упаковці, в сухому, добре вентильованому і
захищеному від світла місці, недоступному для дітей; за температури від – 5 °C до + 25
°C та відносної вологості повітря не більше 75 %.
Найменування та місцезнаходження 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, е-mail: astra@galafarm.com.ua
Найменування та місцезнаходження виробництва по контракту: ТОВ “ЗДРАВОФАРМ”,
вул. Успенська, 6, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430, Україна.
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Состав 1 капсулы: основное вещество: уголь
активированный – 0,25 г (g); вспомогательные вещества:
крахмал картофельный – 0,0275 г (g), антислеживающий
агент тальк – 0,0025 г (g); оболочка капсулы: желатин,
красители: диоксид титана, индигокармин, азорубин и хинолиновый желтый, которые могут
оказывать вредное воздействие на активность и внимание детей.
Рекомендации относительно применения: по рекомендации врача, в качестве добавки
диетической к рациону питания с целью улучшения пищеварения.
Предостережения относительно употребления: не превышать рекомендованную суточную
дозу. ФИТОСОРБ-АКТИВ не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Противопоказания: индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам,
беременность, кишечная непроходимость.
Не является лекарственным средством.
Способ употребления и рекомендуемая суточная доза: употреблять взрослым по 1-2
капсулы 3 раза в день за 1-1,5 часа до или через 2 часа после приема пищи, запивать питьевой
водой. Курс употребления определяет врач индивидуально. Перед применением рекомендована
консультация врача.
Форма выпуска: капсулы в блистерах, упакованных в картонную коробку.
Масса содержимого 1 капсулы: (0,28 ± 0,021) г (g).
Номер партии (серии) производства, конечная дата употребления (дата окончания
срока годности): указано на упаковке.
Срок годности: 36 месяцев от даты производства.
Условия хранения: в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо вентилируемом и защищенном
от света месте, недоступном для детей; при температуре от -5 °C до +25 °C и относительной
влажности воздуха не более 75 %.
Наименование, местонахождение 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, e-mail: astra@galafarm.com.ua
Наименование и местонахождение производства по контракту: ООО «ЗДРАВОФАРМ»,
ул. Успенская, 6, с. Сороковка, Харьковский р-н, Харьковская обл., 62430, Украина.
ТУ У 15.8-31364232-003:2007

