ІНФОРМАЦІЙНА ЛИСТІВКА
ФІТОБАЛАНС (FITOBALANCE)
Дієтична добавка

Склад: 1 капсула містить екстрактів сухих (сливи домашньої плодів (Prunus domestica) –
100 мг, шипшини плодів (Rosa canina) - 82,5 мг (містить 52,5 мг вітаміну С), ламінарії (Laminaria
digitata) - 75 мг (містить 75 мкг йоду), подорожника насіння (Plantago Psyllium)75 мг, буряка кореню (Beta vulgaris) – 75 мг, золототисячника трави (Centaurium erythraea Rafn)
– 25 мг), допоміжні речовини: наповнювач - мікрокристалічна целюлоза, антизлежувачі
(кремнію діоксид, магнієві солі жирних кислот); склад капсули: желатин, харчові барвники
(титану діоксид, оксид заліза жовтий).
Харчова (поживна) цінність на 1 капсулу: білки – 0,14 г, жири – 0,003 г, вуглеводи – 0,45 г.
Енергетична цінність (калорійність) на 1 капсулу: 2,4 ккал.
Властивості компонентів ФІТОБАЛАНС:
1.

Сливи домашньої плоди позитивно впливають на функцію шлунково-кишкового
тракту, мають м’яку послаблюючу та сечогінну дію, антибактеріальні, протигрибкові,
радіопротекторні та противиразкові властивості, сприяють зниженню ризику
виникнення онкологічних захворювань товстої кишки.1,2,3

2. Шипшини плоди є джерелом аскорбінової кислоти, вітамінів А, В2, К, Р, Е та
флавоноїдів, має жовчогінну дію, антиоксидантні та протизапальні властивості.4,5,6
3. Ламінарія є джерелом альгінової кислоти, стеринів, вітамінів С, В1, В2, D, каротину,
макро- та мікроелементів (йоду, марганцю, міді, заліза, бору), має виражені
радіопротекторні та детоксикаційні властивості, характерну антимікробну дію, також
сприяє посиленню моторики кишківника та забезпеченню фізіологічного
випорожнення.7,8,9,10
4. Подорожника насіння містить флавоноїди, бета-каротин, оленолову кислоту,
щавелеву та лінолеву кислоти, сапоніни, слиз, вітаміни К, В1, В2, В3, С, значну кількість
мікроелементів (калій, цинк, олово, магній, марганець, хром, кобальт). Має
послаблюючу дію, нормалізує стул, також має здатність знижувати апетит та
підвищувати почуття ситості. 11,12,13
5.

Золототисячника трава сприяє посиленню перистальтики, має послаблюючу та
сечогінну дію, стимулює евакуаторну функцію шлунку.14,15

6. Буряка корінь містить велику кількість клітковини, вітаміни С, А, PP, U (Sметілметіонін), вітаміни групи В, а також пектини, калій, залізо, магній, марганець, йод,
кобальт, мідь, цинк, фосфор. Сприяє нормалізації травлення, стимулює моторику
кишківника, має
загальнозміцнюючі, імуномодулюючі
та протиалергічні
властивості.16,17
Рекомендації до споживання: Збалансована комбінація складових ФІТОБАЛАНС сприяє
забезпеченню нормальної евакуаторної функції кишківника, нормальному процесу дефекації,
створенню оптимальних умов для життєдіяльності мікрофлори кишківника, підтримці
нормального рівня загального холестерину у печінці та плазмі крові.
ФІТОБАЛАНС може бути використаний в раціонах харчування дорослих як додаткове джерело
харчових волокон, полісахаридів, флавоноїдів, флавонів, органічних кислот рослинного
походження.

Застереження щодо споживання: індивідуальна чутливість до компонентів, дитячий вік до 18
років, при ректальній кровотечі нез’ясованої етіології. Вагітні та жінки, які годують груддю,
перед вживанням цього продукту повинні порадитися з лікарем. Не перевищувати
рекомендовану порцію для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну
повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з
лікарем. Не вживати після строку придатності зазначеного на упаковці.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання:
дорослим по 1 капсулі 2 рази на день під час їди, запиваючи достатньою кількістю води.
Тривалість курсу споживання: 2-4 тижні, в подальшому термін вживання узгоджується з
лікарем.
Форма випуску: капсули масою 720 мг, по 14 капсул у картонній коробці (1 блістер по 14
капсул).
Зберігання: зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі від 15ºС до 25ºС і при
відносній вологості не більше 75%.
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.
Не є лікарським засобом.
Виробник: «ТОВ Грокам ГБЛ», 39-300, м. Мелець, вул. Пржемислова 10, Польща групи
«Мастер Фарм С.А.», 91-203 Лодзь, вул. Версальська, 8, Польща / Grokam GBL sp.z o.o, 39-300
Mielec, Przemyslowa 10 str., Poland of Group Master Pharm S.A., 91-203 Lodz, Wersalska 8 str,
Poland для Юніфарм Лабораторіз Лімітед, (Unipharm Laboratories Limited), Юридична адреса:
38/39 Фіцвільям Сквер Вест, Дублін 2, DO2 NX53, Ірландія (38/39 Fitzwilliam Square West,
Dublin 2, DO2 NX53, Ireland). Телефон в Україні: +38 044 594 70 00, www.unipharm.ua
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