Склад 1 таблетки: основні речовини:
аскорбінової кислоти й аскорбату натрію в
перерахунку на аскорбінову кислоту – 200 mg;
допоміжні речовини: комплексоутворювач маніт, цукрова пудра, харчовий ароматизатор (апельсин),
ковзні речовини: кислота стеаринова, магнію стеарат та кремнію діоксид колоїдний безводний,
барвник жовтий «сонячний захід», який може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей.
Рекомендації щодо споживання: може бути рекомендована до раціону харчування як додаткове
джерело вітаміну С. Має загальнозміцнюючі властивості.
Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Застереження щодо споживання: не перевищувати рекомендовану денну кількість.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання: дітям до 12 років, вагітність та період лактації, індивідуальна чутливість до
компонентів, цукровий діабет.
Не є лікарським засобом.
Спосіб вживання та рекомендована добова кількість: дорослим та дітям старше 12-ти років по
1 таблетці на добу після прийому їжі або за рекомендацією лікаря.
Форма випуску: по 6, 10 або 12 таблеток у блістері, від 1 до 10 блістерів, упакованих у картонну
коробку, або від 100 до 1000 блістерів самонасипом у груповий ящик. Можливе пакування від 30 до
60 таблеток в контейнери пластикові або банки, закупорені кришками з контролем першого відкриття.
Маса таблетки: 950 mg ± 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, 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 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.
Адреса потужностей (об’єкта) виробництва: вул. Успенська, 6, с. Сороківка, Харківський р-н,
Харківська обл., 62430, Україна. 			
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Состав 1 таблетки: основные вещества:
аскорбиновой кислоты и аскорбата натрия в
пересчете на аскорбиновую кислоту – 200 mg;
вспомогательные вещества: комплексообразователь манит, сахарная пудра, пищевой ароматизатор
(апельсин), скользящие вещества: кислота стеариновая, магния стеарат и кремния диоксид
коллоидный безводный, краситель желтый «солнечный закат», который может оказывать вредное
воздействие на активность и внимание детей.
Рекомендации по применению: может быть рекомендована к рациону питания как
дополнительный источник витамина С. Имеет общеукрепляющие свойства.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Предостережение относительно употребления: не превышать рекомендованное суточное количество.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Противопоказания: детям до 12 лет, беременность и период лактации, индивидуальная
непереносимость компонентов, сахарный диабет.
Не является лекарственным средством.
Способ употребления и рекомендованное суточное количество: взрослым и детям старше 12
лет по 1 таблетке в сутки после приема пищи или по рекомендации врача.
Форма выпуска: по 6, 10 или 12 таблеток в блистере, от 1 до 10 блистеров, упакованных в картонную
коробку, или от 100 до 1000 блистеров самонасыпом в групповой ящик. Возможна упаковка от 30 до 60
таблеток в контейнеры пластиковые или банки, закупоренные крышками с контролем первого вскрытия.
Масса таблетки: 950 mg ± 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, чистом, хорошо вентилируемом и защищенном
от света месте, недоступном для детей; при температуре не выше 25 °С 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.
Адрес мощностей (объекта) производства: ул. Успенская, 6, с. Сороковка, Харьковский р-н,
Харьковская обл., 62430, Украина. 			
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