ІНСТРУКЦІЯ (листівка-вкладиш)
ФІЛЬТРУМ®-Еко
(добавка дієтична)
Опис:« Фільтрум®-Еко» - оригінальний препарат, що складається з природного сорбенту
лігніну.
Властивості: лінгін, що входить до складу «Фільтрум®-Еко», продукт має високу сорбційну активність, що дозволяє зв'язувати і виводити з просвіту шлунково-кишкового тракту патогенні бактерії, продукти їхнього розпаду, а також ендо- та екзотоксини. Продукт
нейтралізує також надлишок деяких продуктів обміну речовин, в тому числі білірубіна,
холестерину, сечовини та ін.
Склад на 1 таблетку в мг: лігнін харчовий – 400,00;
допоміжні інгредієнти: целюлоза мікрокристалічна (102) - 68,94; повідон К 17 - 54,68;
крохмаль картопляний - 40,62; тальк; кальцію стеарат; натрію кроскармелоза; кремнію
діоксид колоїдний.
Поживна цінність в 100 г продукту: вуглеводів 6,77 –г; жирів - 0 г; білків - 0 г.
Енергетична цінність (калорійність) 27,08 –ккал.
Рекомендовано вживати до раціону харчування як додаткове джерело нерозчинних харчових волокон (лігніну) з метою нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, при
гіпербілірубінемії та гіперазотемії. Включати до раціону харчування при комплексній терапії: при харчових токсикоінфекціях; при отруєннях лікарськими засобами, алкалоїдами,
солями важких металів, алкоголем, та інтоксикаціях іншого походження.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: дорослим та дітям старше 14 років
- по 2-3 таблетки 3-4 рази на день; дітям віком від 6 до 14 років - по 2 таблетки 3-4 рази на
день; дітям віком від 3 до 6 років по 1 таблетці 3-4 рази на день; дітям молодше 3 років за рекомендацією лікаря.
Спосіб вживання: вживати за 1-1,5 години до або після прийому їжі. Тривалість вживання від 3 до 21 дня.
Застереження: не рекомендовано вживати при індивідуальній чутливості до компонентів
продукту. Пiд час вагiтностi проконсультуватися з лiкарем вiдносно прийому продукту.
Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного вживання. Продукт не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.
Не містить ГМО
Умови зберігання: зберігати в захищеному від вологи та прямих сонячних променів
місці, за температури від 0°С до 25 °С і відносній вологості повітря не більшої ніж 75%, та
в недоступному для дітей місці
Строк придатності: три роки від дати виготовлення.
Дата випуску або кінцева дата споживання «Вжити до», та номер серії (партії) зазначені
на етикетці.
Форма випуску: таблетки 600 мг
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