
Інформація для споживача 

 

“Бузини чорної квітки” 
 

Добавка дієтична. 

Склад: бузини квітки подрібнені – 100 %. 

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону, яка може бути 

рекомендована з метою потогінної, протизапальної, знеболювальної, сечогінної та м’якої 

відхаркувальної дії при грипі, запальних захворюваннях дихальних шляхів, нирок і 

сечового міхура, а також для покращення обміну речовин при фурункульозі та висипах на 

шкірі. 

 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 

харчування. 
 

Рекомендовано вживати: 1,5 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 

200 мл (1 склянка) гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій 

водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хвилин, 

процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об’єм настою довести кип’яченою 

водою до 200 мл. Приготовлений водний настій можна зберігати у холодильнику (при 

температурі 2-8 °С) не більше 2 діб. Перед прийомом настій збовтати.  

1 фільтр-пакет помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл (½ склянки) 

окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Приготовлений водний настій можна зберігати у 

холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб. Перед прийомом настій збовтати. 

Дітям віком 3-7 років приймати у теплому вигляді по 2 десертні ложки, 7-12 років – по 2 

столові ложки, 12-16 років – по 1/3 склянки 3 рази на добу після їди. Дорослим та дітям від 

16 років приймати у теплому вигляді по ½ склянки 3 рази на добу або по 2 столові ложки 

5-6 разів на добу після їди. 

 

Тривалість курсу вживання визначається індивідуально.  

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 

 

Протипоказання: не рекомендується вагітним та жінкам, які годують груддю, при 

особистій підвищеній чутливості до складових компонентів, дітям віком до 3 років, при 

сечокам’яній хворобі у стадії загострення. 
 

Умови зберігання та строк придатності: зберігати в упаковці виробника за температури 

від 2 0С до 25 0С та відносній вологості повітря не вище за 75 %. Зберігати в недоступному 

для дітей місці. 

Термін придатності –  24 місяці з дати виготовлення.  

 

Пакування:  по 1,5 г у фільтр-пакетах у пачках з картону № 20 або по 40 г у пачках з 

внутрішнім пакетом. 

 

Кінцева дата споживання “Вжити до” або дата виробництва, номер партії (серії) 

виробництва: дивись на упаковці. 

 

Не є лікарським засобом 
 

Виробник: ПрАТ “Фармацевтична фабрика “Віола” Україна,  

69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4  

тел.: 0800331272; www.violapharm.com, код ЄДРПОУ 01973472 
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