
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК – ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

 РОСЛИННИЙ СИРОП ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

Базилік чинить відхаркувальну дію, сприяє 
відходженню мокротиння. Зменшує запален-
ня слизової оболонки носа. Проявляє анти-
бактеріальну, противірусну, протиалергічну  
та протигрибкову активність. 
Завдяки жарознижуючим властивостям ба-
зилік сприяє зменшенню температури. За 
рахунок впливу на гуморальний і клітинний 
імунітет сприяє зміцненню імунної системи. 
В цілому сприяє здоров’ю дихальних шляхів.
Юстиція судинна сприяє розрідженню гус-
того мокротиння. За рахунок вмісту вазицину  
пригнічує секрецію бронхіального слизу, по-

кращує рухову активність війчастого епітелію 
бронхів та прискорює відходження мокротиння.
Солодка гола має відхаркувальну, заспокійли-
ву дію щодо кашлю, стимулює секрецію слизу. 
Зменшує подразнення глотки, горла та верхніх 
дихальних шляхів. Також проявляє протиалер-
гічну, антимікробну та противірусну дії.
Терміналія белеріка має протикашльову дію 
та проявляє антимікробну активність.
Куркума довга послаблює алергічне запален-
ня верхніх дихальних шляхів, має антимікроб-
ну активність та модулює імунітет.

ГАММА®
 

Склад: 5 ml (мл) сиропу містить:

базиліку (Ocimum sanctum) 200 mg (мг)

листя юстиції судинної (Adhatoda vasica) 200 mg (мг)

кореня солодки голої (Glycyrrhiza glabra) 200 mg (мг)

плодів терміналії белеріки (Terminalia belerica) 100 mg (мг)

кореневища куркуми довгої (Curcuma longa) 75 mg (мг)

кореневища імбиру (Zingiber officinale) 50 mg (мг)

плодів зизифусу (Zizyphus sativa) 50 mg (мг) 

гали фісташок (Pistacia integerrima) 50 mg (мг)

плодів перцю чорного (Piper nigrum) 50 mg (мг)

плодів перцю кубеба (Piper cubeba) 50 mg (мг)

кореня гедіхію колосистого (Hedychium spicatum) 50 mg (мг)

плодів перцю довгого (Piper longum) 50 mg (мг)

амонію хлорид (Ammonium chloride) 5 mg (мг)

Допоміжні речовини: вода очищена, цукор, підсолоджувач сорбіт, емульгатор пропіленгліколь, 
консервант бензоат натрію, ароматизатор базилік, загущувач ксантанова камідь, ароматизатор 
ментол.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ:



Імбир проявляє анти-риновірусну активність, 
має жарознижуючу, антибактеріальну та проти-
кашльову дії.
Зизифус має антимікробну, антиоксидантну 
та протиалергічну дії.
Фісташки мають жарознижувальні властивості, 
покращують перебіг продуктивного кашлю. 
Перець чорний підсилює активність екстра-
кту Юстиції судинної, завдяки чому потенціює 
її властивості.
Перець кубеба чинить антимікробну дію по 
відношенню до багатьох мікроорганізмів. Має 
протиалергічні властивості та сприяє пригні-
ченню запальних процесів.
Гедіхій колосистий має бронхолітичну, про-
тиалергічну та антиоксидантну дії.
Перець довгий покращує стан імунної систе-
ми завдяки активації макрофагів. Має антимі-
кробну та антиоксидантну дії.
Рекомендації до споживання: може бути  
рекомендовано як джерело біологічно  
активних речовин рослинного походження:
• для покращення відходження мокротиння 

при кашлі; 
• для пом’якшення подразнення у горлі при 

кашлі; 
• для підтримки оптимальної якості життя та 

самопочуття при застуді.
Перед споживанням рекомендована кон-
сультація з лікарем.
Спосіб вживання: внутрішньо після їди, 
попередньо добре збовтати флакон.
Приймати згідно з таблицею:

Вік Разова доза,  
ml (мл)

Кількість 
прийомів

Діти 3 – 6 років 2,5 ml (мл)
3 рази на 

день
Діти 6 – 12 років 5 ml (мл)

Діти старше 12 років та дорослі 10 ml (мл)

Термін вживання: 5 – 7 днів, в подальшому  
термін споживання та можливість повторних 
курсів узгоджувати з лікарем.

Застереження при застосуванні: не засто-
совувати при індивідуальній чутливості до 
компонентів, дітям до 3 років, вагітним та 
в період годування груддю.
Містить цукор, що необхідно враховувати 
при споживанні хворими на цукровий діабет.
Попередження: не перевищувати зазначену 
рекомендовану кількість (порцію) для щоден-
ного споживання. Не слід використовувати 
як заміну повноцінного раціону харчування.
Форма випуску: рослинний сироп у флаконах 
по 100 ml (мл).
Умови зберігання: зберігати у сухому, 
захищеному від світла місці за температури 
не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці  
виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 3 роки від дати вироб-
ництва.
Дієтична добавка. З цукром та підсолоджу-
вачем. 
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Виробник: Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл,  
Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія, 
тел. + 911147050531.
Фактична адреса потужностей (об‘єкта) ви-
робництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал 
Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.
Імпортер/Організація, що приймає пре-
тензії від споживача: ТОВ «Евітас», 61001, 
Укрїна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,  
тел./факс: +38 (057) 766-07-44.



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК – ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Склад: 5 ml (мл) сиропу містить:
екстракти:
базиліку (Ocimum sanctum) – 200 mg (мг), 
листя адатоди судинної (Adhatoda vasica) – 200 mg (мг), 
кореня солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 200 mg (мг), 
плодів терміналії белеріки (Terminalia belerica) –          
100 mg (мг),
кореневища куркуми довгої (Curcuma longa) – 75 mg (мг), 
плодів перцю чорного (Piper nigrum) – 50 mg (мг),
кореневища імбиру (Zingiber officinale) – 50 mg (мг), 
плодів перцю довгого (Piper longum) – 50 mg (мг), 
плодів перцю кубеба (Piper cubeba) – 50 mg (мг), 
плодів зизифусу (Zizyphus sativa) –50 mg (мг), 
кореня гедихію колосистого (Hedychium 
spicatum) – 50 mg (мг), 
гали фісташок (Pistacia integerrima) – 50 mg (мг);
амонію хлорид (Ammonium chloride) – 5 mg (мг).

Допоміжні речовини: вода очищена, підсоло-
джувач сорбіт, емульгатор пропіленгліколь, во-
логоутримуючий агент гліцерин, ароматизатор 
базилік, консервант бензоат натрію, загущувач 
ксантанова камідь, ароматизатор фруктовий мікс, 
підсолоджувач аспартам, ароматизатор ментол.
Характеристика інгредієнтів:

Базилік (Ocimum sanctum)
Хімічний склад: дубильні речовини (4,5%) та ефірна 
олія (до 2%), яка містить 75-80% евгенолу, метилев-
генолу та α- і β- каріофілен (до 42%), ізо-каріофілен, 
крім того, містить камфору, ліналоол, цинеол. Має 
відхаркувальну та жарознижуючу дію.

Листя адатоди судинної (Adhatoda vasica)
Хімічний склад: алкалоїди, похідні хіназоліну типу 
пеганін - вазіцин, вазіцинол, вазіцинон, а також 
ефірну олію. Основним метаболітом  вазіцину  
є амброксол. Адатода має протизапальну, відхарку-
вальну, діуретичну та протиастматичну дії.

Коріння солодки голої (Glycyrrhiza glabra)
Хімічний склад: тритерпенові сапоніни (23%) –  
гліциризин і гліциризинова кислота та її аглікон  –  
гліциретинова кислота. Серед тритерпенів знайдені 
гліцерол, ліквіритова кислота, ліквіритигенін. Також 
присутні моно- та дисахариди, пектини, смоли, ліпі-
ди. Препарати солодки мають відхаркувальну, анти-
алергічну, протизапальну, спазмолітичну дії.

Плоди терміналії белеріки (Terminalia belerica)
Хімічний склад: гідролізовані дубильні речовини 
(30-40%), галова, елагова, хебулова кислоти.
Надають жарознижувальну і в’яжучу дію. Застосо-
вуються при інфекціях верхніх дихальних шляхів, 
які супроводжуються кашлем.

Кореневище куркуми довгої (Curcuma longa)
Хімічний склад: ефірне масло (1,5-5%), що містить 
сесквітерпени – бісаболен, гвайан, ар-турмерон, 
β-турмерон, α-турмерон, борнеол, а також жов-
ті пігменти або куркуміноїди (до 4,5% ), головний  
з яких – куркумін. Має противірусну та імуномоду-
люючу дію.

Плоди перцю чорного (Piper nigrum)
Хімічний склад: алкалоїди групи піперидину –  
піперин (5-9%), ефірна олія (0,9-2,5%), смола (1-2%), 
жирне масло (6-12%), крохмаль. Плоди мають висо-
ку бактерицидну активність, а також відхаркуваль-
ну, болезаспокійливу, сечогінну, протизапальну дії.

Кореневище імбиру (Zingiber officinale)
Хімічний склад: лецитин, вільні жирні кислоти – 
пальмітинова, каприлова, міристинова, пентадека-
нова, гептадеканова та арахідонова кислоти.
Має протизапальну, відхаркувальну, спазмолітич-
ну дії. Використовується для профілактики про-
студних захворювань. 

Плоди перцю довгого (Piper longum)
Хімічний склад: алкалоїди цього виду містять піпе-

ГАММА®  
РОСЛИННИЙ СИРОП ВІД КАШЛЮ  

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
(без цукру)



рин (3-5%) та ефірну олію. Серед алкалоїдів, крім 
піперину, встановлено наявність метилпіперину, 
піперидину та ін. Використовується при захворю-
ваннях дихальних шляхів, які супроводжуються 
кашлем (бронхіт, бронхіальна астма). 

Плоди перцю кубеби (Piper cubeba)
Хімічний склад: лігнан - кубебін (2,5%), гумінопо-
дібна кислота (до 14%), ефірна олія, що містить 
камфору і ментол, кадінан, лімонен, феландрен.
Плоди мають відхаркувальну дію при бронхіті.

Плоди зизифусу (Zizyphus sativa)
Хімічний склад: плоди містять флавоноїди,  
сапоніни, слиз, вітаміни А, В, аскорбінову кислоту,  
а також протеїни, цукор, жирне масло.
Плоди мають тонізуючу та заспокійливу дію, седа-
тивну дію. Надають пом’якшувальний ефект при 
бронхітах, трахеїтах, захворюваннях горла.

Гали фісташок (Pistacia integerrima)
Хімічний склад: таніни (50-70%), галова кислота 
(2-4%), дигалова та полігалова кислоти, смоли, 
крохмаль. Застосовуються як відхаркувальний, 
седативний і тонізуючий засіб при захворюваннях 
дихальних шляхів, анемії, астенії та ін.

Коріння гедіхію колосистого (Hedychium 
spicatum)
Хімічний склад: крохмаль, глюкоза, білкові речо-
вини, жир, смола (6%), камедь (13%), органічні 
кислоти. Застосовується при застудних захворю-
ваннях, а також як тонізуючий засіб.

Амонію хлорид – має діуретичну та відхаркуваль-
ну дію.

Рекомендації до споживання: може бути ре-
комендовано як джерело біологічно активних 
речовин рослинного походження. Сприяє нор-
малізації функціонування дихальної системи  
та пом’якшенню кашлю.

Перед споживанням рекомендована консультація 
лікаря.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до 
компонентів, діти до 3 років, вагітність та період 
годування груддю.

Попередження: не перевищувати зазначену  
рекомендовану кількість (порцію) для щоденного 
споживання. Не слід використовувати як заміну 
повноцінного раціону харчування.

Спосіб вживання: приймати після їжі, попередньо 
добре збовтати.

Дітям 3 – 6 років – 2,5 ml (мл) (1/2 чайної ложки)        
3 рази на день.
Дітям 6 – 12 років – 5 ml (мл) (1 чайна ложка)  
3 рази на день.
Дітям старше 12 років та дорослим – 10 ml (мл)  
(2 чайні ложки) 3 рази на день.

Термін вживання: 5 – 7 днів, в подальшому тер-
мін споживання та можливість повторних курсів  
узгоджувати з лікарем.
Форма випуску: рослинний сироп у флаконах  
по 100 ml (мл).

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищено-
му від світла місці за температури не вище ніж 25 °С  
в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 3 роки від дати виробництва.

на 100 ml 
(мл)

на 2,5 ml 
(мл) 

на 5 ml 
(мл) 

на 10 ml (мл)

Енергетична цінність (калорійність) продукту:
689,7 kJ 

(кДж)
165,0 kcal 

(ккал)

17,24 kJ 
(кДж)

4,12 kcal 
(ккал)

34,48 kJ 
(кДж)

8,25 kcal 
(ккал)

68,97 kJ (кДж)
16,5 kcal (ккал)

Поживна (харчова) цінність продукту: 
білків 0 g (г) 0 g (г) 0 g (г) 0 g (г)
жирів 0 g (г) 0 g (г) 0 g (г) 0 g (г)
вуглеводів 41 g (г) 1,025 g (г) 2,05 g (г) 4,1 g (г)

Дієтична добавка. З підсолоджувачами. 
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Виробник: Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, 
Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія, тел. + 91 1147050531.
Фактична адреса потужностей (об‘єкта) виробни-
цтва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог 
Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

Імпортер/Організація, що приймає претензії 
від споживача: ТОВ «Евітас», 61001, Україна,  
м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,  
тел./факс: +38 (057) 766-07-44.


