Склад 1 пакету (саше): основна речовина: смектит діоктаедрич– 2,5 г (g); допоміжні речовини: наповнювач глюкоза, моноСМЕКТОСОРБ ний
гідрат; підсолоджувач сахарин натрію; ароматизатор ванілін.
Рекомендації до споживання: може бути використана в раціонах дієтичного харчування в якості ентеросорбенту – джерела цеоліту природного походження, який сприяє стабілізації слизового бар’єру шлунково-кишкового тракту та виведенню з організму токсичних речовин.
Застереження до споживання: індивідуальна чутливість до компонентів, тяжкі хронічні запори та глюкозно-галактозна мальабсорбція, фруктоземія (непереносимість фруктози), сахаразо-ізомальтазна недостатність. Адсорбуючі властивості цього продукту можуть впливати на ступінь та/або швидкість всмоктування
інших речовин, тому рекомендується витримати інтервал 1-1,5 години між прийомами добавки дієтичної
та інших засобів.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: вміст пакету необхідно розчинити в 0,5 склянки
теплої води до утворення суспензії безпосередньо перед застосуванням. Добавку дієтичну рекомендується
вживати між прийомами їжі. Дорослим та дітям з 14 років слід приймати у середньому 3 пакети на добу.
Тривалість курсу споживання від 3 до 7 днів або за рекомендацією лікаря.
Форма випуску: від 10 до 30 пакетів, упакованих у картонну коробку.
Маса вмісту пакету (саше): 3,26 г (g) ± 10 %.
Номер партії (серії) виробництва, кінцева дата споживання (дата закінчення терміну
придатності): вказано на упаковці.
Строк придатності: 2 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: в оригінальній упаковці, в сухому, добре вентильованому і захищеному від світла місці,
недоступному для дітей; за температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря не більше 75 %.
Найменування та місцезнаходження, фактична 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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Состав 1 пакета (саше): основное вещество: смектит диоктаэдри– 2,5 г (g); вспомогательные вещества: наполнитель глюкоза,
СМЕКТОСОРБ ческий
моногидрат; подсластитель сахарин натрия; ароматизатор ванилин.
Рекомендации к употреблению: может быть использована в рационах диетического питания в качестве
энтеросорбента – источника цеолита природного происхождения, который способствует стабилизации слизистого барьера желудочно-кишечного тракта и выведению из организма токсических веществ.
Предостережение к употреблению: индивидуальная чувствительность к компонентам, тяжелые хронические запоры и глюкозно-галактозная мальабсорбция, фруктоземия (непереносимость фруктозы), сахаразо-изомальтазная недостаточность. Адсорбирующие свойства этого продукта могут влиять на степень
и/или скорость всасывания других веществ, поэтому рекомендуется выдержать интервал 1-1,5 часа между
приёмами добавки диетической и других средств.
Не превышать рекомендованную суточную дозу. Перед использованием рекомендована консультация врача.
Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
Способ употребления и рекомендуемая суточная доза: содержимое пакета необходимо растворить в
0,5 стакана теплой воды до образования суспензии непосредственно перед использованием. Добавку диетическую рекомендуется употреблять между приёмами пищи. Взрослым и детям с 14 лет следует принимать в
среднем 3 пакета в сутки. Продолжительность курса употребления от 3 до 7 дней или по рекомендации врача.
Форма выпуска: от 10 до 30 пакетов, упакованных в картонную коробку.
Масса содержимого пакета (саше): 3,26 г (g) ± 10 %.
Номер партии (серии) производства, конечная дата употребления (дата окончания срока
годности): указано на упаковке.
Срок годности: 2 года от даты производства.
Условия хранения: в оригинальной упаковке, в сухом, 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, фактический 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.
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