
ІнструкцІя для застосування

Склад (на 1 саше): 
Лузга насіння подорожника Plantago ovata Forssk. (Refined Ispaghula husk) – 5,0 г
Екстракт зеленого чаю (Green tea extractum) – 0,4 г
Натуральні волокна пшениці  (Natural Wheat extracted Fiber) – 0,4 г.
Допоміжні речовини: консервант бензоат натрію (E 211), ароматизатор (яблуко).

Характеристика активних інгредієнтів:
Лузга насіння подорожника (Plantago ovata) 
Склад: полісахариди, які поділяються на три основні складові фракції (А, В, С), 
відповідно 30%, 55% і 15% сухої маси полісахаридів. 

Лузга з насіння подорожника здатна поглинати таку кількість води, яка в 40 разів 
перевищує їх власну вагу. Таким чином, випорожнення стають більш об’ємними  
і пом’якшується консистенція вмісту кишечнику, відбувається стимуляція пе-
ристальтики кишечнику і полегшується проходження калових мас.

Екстракт зеленого чаю
Склад: містить поліфеноли, зокрема, катехіни, найбільш поширеним з яких  
є галлат епігаллокатехіну. Зелений чай також містить каротиноїди, токофероли, 
аскорбінову кислоту (вітамін С), мінерали, такі як хром, марганець, селен і цинк.

Натуральні волокна пшениці  
Складаються з суми полісахаридів, в основному целюлози та лігніну, які не пере-
травлюються ендогенними ферментами шлунково-кишкового тракту людини, 
але піддаються метаболізму лакто- та біфідобактеріями кишечника.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як джерело 
біологічно активних речовин рослинного походження. Сприяє нормалізації 
функціонування кишечнику. Може бути рекомендована при станах, потре-
буючих м’якого, полегшеного випорожнення кишечнику.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Рослинний засіб для нормалізації  
функції кишечника 



Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 12 років, 
вагітність та період годування груддю.

Застереження при споживанні: цей продукт необхідно приймати з достат-
ньою кількістю рідини (мінімум 200 мл). Прийом без достатньої кількості рідини 
може призвести до утруднення ковтання та задухи. Не можна приймати безпо-
середньо перед тим, як лягати в ліжко. 

Спосіб вживання та дози: дорослі та підлітки старше 12 років приймають по 
одному саше, розмішуючи в достатній кількості рідини (щонайменше 200 мл на 
одне саше), 2-3 рази на день.

Термін вживання: зазвичай становить 7-14 днів, в подальшому термін вжи-
вання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Поживна цінність 100 г продукту: білків – 0,94 г, жирів – 0 г,  
вуглеводів – 87,06 г.
Калорійність 100 г продукту: 352,02 ккал (1471,44 кДж).

Форма випуску: порошок у саше, по 10 саше у коробці.

Умови зберігання: зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі 
не вище 30°С в оригінальній упаковці виробника.

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.
Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, 
Індія, тел. + 91 1147050531; 
адреса місця виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,  
Шріганганагар (Радж.), Індія.

Імпортер: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,  
тел./факс: +380 (57) 766-07-44.



ІнструкцІя для застосування

Склад (на 1 саше): 
Лузга насіння подорожника Plantago ovata Forssk. (Refined Ispaghula husk) – 5,0 г
Екстракт зеленого чаю (Green tea extractum) – 0,4 г
Натуральні волокна пшениці  (Natural Wheat extracted Fiber) – 0,4 г.
Допоміжні речовини: консервант бензоат натрію (E 211), ароматизатор (апельсин).

Характеристика активних інгредієнтів:
Лузга насіння подорожника (Plantago ovata) 
Склад: полісахариди, які поділяються на три основні складові фракції (А, В, С), 
відповідно 30%, 55% і 15% сухої маси полісахаридів. 

Лузга з насіння подорожника здатна поглинати таку кількість води, яка в 40 разів 
перевищує їх власну вагу. Таким чином, випорожнення стають більш об’ємними  
і пом’якшується консистенція вмісту кишечнику, відбувається стимуляція пе-
ристальтики кишечнику і полегшується проходження калових мас.

Екстракт зеленого чаю
Склад: містить поліфеноли, зокрема, катехіни, найбільш поширеним з яких  
є галлат епігаллокатехіну. Зелений чай також містить каротиноїди, токофероли, 
аскорбінову кислоту (вітамін С), мінерали, такі як хром, марганець, селен і цинк.

Натуральні волокна пшениці  
Складаються з суми полісахаридів, в основному целюлози та лігніну, які не пере-
травлюються ендогенними ферментами шлунково-кишкового тракту людини, 
але піддаються метаболізму лакто- та біфідобактеріями кишечника.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як джерело 
біологічно активних речовин рослинного походження. Сприяє нормалізації 
функціонування кишечнику. Може бути рекомендована при станах, потре-
буючих м’якого, полегшеного випорожнення кишечнику.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Рослинний засіб для нормалізації  
функції кишечника 



Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 12 років, 
вагітність та період годування груддю.

Застереження при споживанні: цей продукт необхідно приймати з достат-
ньою кількістю рідини (мінімум 200 мл). Прийом без достатньої кількості рідини 
може призвести до утруднення ковтання та задухи. Не можна приймати безпо-
середньо перед тим, як лягати в ліжко. 

Спосіб вживання та дози: дорослі та підлітки старше 12 років приймають по 
одному саше, розмішуючи в достатній кількості рідини (щонайменше 200 мл на 
одне саше), 2-3 рази на день.

Термін вживання: зазвичай становить 7-14 днів, в подальшому термін вжи-
вання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Поживна цінність 100 г продукту: білків – 0,94 г, жирів – 0 г,  
вуглеводів – 87,06 г.
Калорійність 100 г продукту: 352,02 ккал (1471,44 кДж).

Форма випуску: порошок у саше, по 10 саше у коробці.

Умови зберігання: зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі 
не вище 30°С в оригінальній упаковці виробника.

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.
Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, 
Індія, тел. + 91 1147050531; 
адреса місця виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,  
Шріганганагар (Радж.), Індія.

Імпортер: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,  
тел./факс: +380 (57) 766-07-44.


