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ТУ У 10.8-01973472-021:2021 “ДОБАВКИ ДІЄТИЧНІ. КАПСУЛИ. Технічні умови” 

 

Добавка дієтична. 

Форма випуску: капсули. 

Склад: 1 капсула містить: глоду (Crataegus) плодів екстракт сухий – 25 мг, м’яти перцевої (Mentha piperita) 
листя екстракт сухий – 30 мг, пустирника (Leonúrus) трави екстракт сухий – 45 мг, хмелю (Húmulus lúpulus) 

шишок екстракт сухий – 8,3 мг, материнки (Origanum vulgare) трави екстракт сухий – 15 мг, звіробою 

(Hypericum perforatum) трави екстракт сухий – 8,8 мг, меліси (Melissa officinalis) трави екстракт сухий – 30 мг; 
магнію стеарат; тальк; лактоза. 

 

Біологічно активні речовини глоду плодів чинять кардіотонічну, спазмолітичну, гіпотензивну, седативну та 

десенсибілізуючу дію; чинять заспокійливу дію, нормалізують артеріальний тиск, сприяють зниженню рівня 
холестерину у крові. 

Біологічно активні речовини м’яти перцевої листя чинять жовчогінну, седативну і слабку гіпотензивну дію; 

підвищують секрецію травних залоз, збуджують апетит, пригнічують процеси гниття і бродіння у травному 
каналі, знижують тонус гладеньких м’язів кишечнику, жовчо- та сечовивідних шляхів, посилюють виділення 

жовчі. 

Біологічно активні речовини трави пустирника чинять заспокійливий ефект за рахунок посилення процесу 
гальмування або зниження процесу збудження у центральній нервовій системі. Снодійного впливу не 

проявляють. 

Біологічно активні речовини хмелю заспокоюють нервову систему, підвищують діурез, мають протизапальні, 

противиразкові, капілярозміцнюючі, гіпосенсибілізуючі і болетамувальні властивості, регулюють жировий, 
мінеральний і водний обмін в організмі, збуджують апетит і поліпшують травлення. 

Комплекс біологічно активних речовин трави материнки має відхаркувальну, протизапальну, антимікробну 

дію, діють заспокійливо на центральну нервову систему. 
Біологічно активні речовини трави звіробою чинять в’яжучу та протизапальну дію, помірно впливають на 

жовчовиділення, збуджують шлункову секрецію. 

Біологічно активні речовини трави меліси виявляють спазмолітичну, болетамувальну, заспокійливу, 

гіпотензивну, сечогінну, вітрогінну, бактерицидну дію, покращують травлення, сповільнюють частоту 
дихання. 

 

Рекомендовано приймати до раціону харчування в якості загальнозміцнювального засобу, який може бути 
рекомендований як джерело біологічно активних речовин рослинного походження, які знижують збудження, 

стрес, нервову напругу, підвищену дратівливість, чинять м’яку заспокійливу та снодійну дії.  

 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

 

Вживати: рекомендується  вживати дорослим для профілактичних цілей по 1 капсулі 1-2 рази на добу (вранці 

і ввечері) за 15-20 хвилин до їди. При порушеннях сну приймати по 1-2 капсули 1 раз ввечері перед сном. 
Тривалість курсу вживання – 1 місяць. Після перерви 2-4 тижні курс можна повторити. 

 

Перед прийомом необхідно проконсультуватися з лікарем. 

Не є лікарським засобом. 

 

Протипоказання: не рекомендується при індивідуальній непереносимості компонентів, вагітності, годуванні 
груддю.  

У період застосування засобу слід утриматись від керування автотранспортом або роботи з іншими 

механізмами. 

 
Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника при  температурі не вище 25 

0
С та відносній вологості 

повітря не вище за 75 %. Зберігати в недоступному для дітей місці. 

 
Термін придатності: 2 роки з дати виготовлення. Не вживати після закінчення терміну придатності, 

зазначеного на упаковці. 

 

Пакування:  капсули від № 10 до № 120  у споживче пакування згідно ТУ. 



 

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

на упаковці. 
 

Виробник: ПрАТ ФФ “Віола”, Україна, 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75, 

тел.: 0800331272; www.violapharm.com 
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