
Склад: 1 таблетка містить – основні речовини: 
діоксид кремнію (210 мг), мікрокристалічна 
целюлоза; 
допоміжні речовини: цукрова пудра, крохмаль 
картопляний.
Дата виготовлення та строк придатності:
дату виготовлення вказано на упаковці.
Строк придатності: 3 роки з дати виготовлення.
Умови зберігання: зберігати в сухому, 
захищеному від світла і недоступному для дітей 
місці при температурі від 0°С до 25°С та відносній 
вологості повітря не більше 75 %.
Рекомендації щодо споживання: 
рекомендується в якості дієтичної добавки 
до раціону харчування як додаткове джерело 
ентеросорбентів з метою профілактики та 
пом’якшення перебігу при харчових отруєннях 
різного походження (в т.ч. грибами та алкоголем), 
гострих кишкових інфекціях, шлункових 
розладах, гепатитах (в т.ч. вірусних гепатитах 
А і В), нирковій та печінковій недостатності, 
алергічних захворюваннях, дерматитах, 
ендогенній інтоксикації, дисбактеріозі. Сприяє 
адсорбції з шлунково-кишкового тракту і 
виведенню з організму екзо- та ендогенних 
токсичних речовин різного походження (в т.ч. 
продуктів життєдіяльності патогенних мікро- 
організмів, харчових та бактеріальних алергенів). 
Опосередковано сприяє послабленню токсико- 
алергічних реакцій, зниженню метаболічного 
навантаження на органи детоксикації (в першу 
чергу — печінку та нирки), корекції обмінних 
процесів і імунного статусу, усуненню дисбалансу
біологічно активних 
речовин в організмі, 
посилює перистальтику 
кишечнику.
Спосіб застосування та 
рекомендована добова 
доза: 
вживати дорослим та дітям 
віком від 3-х років і старше: 
дорослим та дітям віком 
від 7 років і старше — по 
3-4 таблетки 3-4 рази на добу у проміжках між 
прийомами їжі, запивати питною водою.
Курс споживання визначає лікар індивідуально.
Особливості застосування: вживати не раніше, 
ніж за 1 годину до прийому їжі, запиваючи 
питною водою. Подрібнення або розжовування 
таблеток підвищує ефективність сорбції, але не є 

обов’язковим.
Застереження щодо споживання (дітьми, 
вагітними жінками, літніми людьми, спорт- 
сменами та алергіками): перед застосуванням 
необхідна консультація лікаря. Примітка для осіб, 
що страждають на цукровий діабет: 1 таблетка 
містить 0,26 г сахарози (еквівалент 0,026 хлібних 
одиниць).
Протипоказання: індивідуальна несприйня- 
тливість компонентів, вагітність та період 
лактації, виразкова хвороба шлунку та 12-палої 
кишки у стадії загострення, виразки та ерозії 
слизової оболонки кишечнику, шлункові та 
кишкові кровотечі, кишкова непрохідність.
Добавка дієтична. Не є лікарським засобом.
Форма випуску:  таблетки №10, № 24.
Маса нетто, г: вказано на упаковці.
Назва (найменування) та повна адреса
виробника: Україна, ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ», 
02088, м. Київ, вул. Леніна, 55,
www.omnifarma.kiev.ua
Адреса потужностей об’єкта виробництва
(місцезнаходження):
8300, Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Шевченко, 100
ТУ  У 15.8-33082808-001:2008
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3-4 роки 14-16 кг 2 таблетки 6 таблеток

5-6 років 18-20 кг 3 таблетки 9 таблеток

Приєднуйтеся до клубу експертів «ОмніФарма Київ». 
Висловлюйте свою думку, відповідайте на питання і 
перемагайте в конкурсах. 
Реєструйтеся на:  OMNICLUB.COM.UA  та отримайте 
безкоштовно зразки нових препаратів.



Состав: 1 таблетка содержит — основные 
вещества: диоксид кремния (210 мг), микро- 
кристаллическая целлюлоза; 
вспомогательные вещества: сахарная пудра, 
крахмал картофельный.
Дата изготовления и срок годности: дата 
изготовления указана на упаковке.
Срок годности: 3 года с даты изготовления.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном 
от света и недоступном для детей месте при 
температуре от 0°С до 25°С и относительной 
влажности воздуха не больше 75 %.
Рекомендации относительно потребления:
рекомендуется в качестве диетической добавки 
к рациону питания как дополнительный 
источник энтеросорбентов с целью 
профилактики и ослабления симптомов при 
пищевых отравлениях разного происхождения 
(в т.ч. грибами и алкоголем), острых кишечных 
инфекциях, желудочных расстройствах, 
гепатитах (в т.ч. вирусных гепатитах А и В), почечной 
и печеночной недостаточности, аллергических 
заболеваниях, дерматитах, эндогенной 
интоксикации, дисбактериозе. Способствует 
адсорбции из желудочно-кишечного тракта и 
выведению из организма экзо- и эндогенных 
токсических веществ разного происхождения 
(в т.ч. продуктов жизнедеятельности 
патогенных микроорганизмов, пищевых и 
бактериальных аллергенов). Опосредовано 
способствует уменьшению проявлений 
токсико-аллергических реакций, снижению 
метаболической нагрузки на органы
детоксикации (в первую 
очередь — печень и почки), 
коррекции обменных 
процессов и иммунного
статуса,  устранению 
дисбаланса биологически 
активных веществ
в организме, усиливает 
перистальтику кишечника.
Способ применения и 
рекомендуемая суточная 
доза: употреблять взрослым и детям в возрасте 
от 3-х лет и старше: взрослым и детям в возрасте 
от 7 лет и старше - по 3-4 таблетки 3-4 раза в 
сутки в промежутках между приемами пищи, 
запивать питьевой водой.
Курс потребления определяет врач
 индивидуально.

Особенности применения: употреблять не 
раньше, чем за 1 час до приема пищи, запивая 
питьевой водой. Измельчение или разже- 
вывание таблеток повышает эффективность 
сорбции, но не является обязательным.
Предостережение относительно потребле-
ния пищевого продукта определенными 
категориями населения (детьми, 
беременными женщинами, пожилыми 
людьми, спортсменами и аллергиками): 
перед применением необходима консультация 
врача. Примечание для лиц, которые страдают 
сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,26 г 
сахарозы (эквивалент 0,026 хлебных единиц).
Противопоказания: индивидуальная
невосприимчивость  компонентов,  беременн-
ость и период лактации, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки в стадии 
обострения, язвы и эрозии слизистой 
оболочки кишечника, желудочные и кишечные 
кровотечения, кишечная непроходимость.
Добавка диетическая. Не является лекарствен-
ным средством.
Форма выпуска: таблетки №10, №24.
Масса нетто, г: указано на упаковке.
Название (наименование) и полный адрес
производителя: Украина, ООО «ОМНИФАРМА 
КИЕВ»,  02088, г. Киев, ул. Ленина, 55,
www.omnifarma.kiev.ua
Адрес мощностей объекта производства
(местонахождение): 08300, Киевская обл.,
г. Борисполь, ул. Шевченко, 100
ТУ  У 15.8-33082808-001:2008
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3-4 года 14-16 кг 2 таблетки 6 таблеток

5-6 лет 18-20 кг 3 таблетки 9 таблеток

Присоединяйтесь к клубу экспертов 
«ОмниФарма Киев». Высказывайте свое мнение, 
отвечайте на вопросы и побеждайте в конкурсах.
Регистрируйтесь на: OMNICLUB.COM.UA и получайте 
бесплатно образцы новых препаратов.


