
Склад (1 льодяник) екстракти: базиліка (Ocimum sanctum) –  
5 мг, адхатоди судинної (Adhatoda vasica) –   5 мг, альпінії галанга (Alpinia 
galanga) – 20 мг, солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 20 мг, перцю довгого 
(Piper longum) – 25 мг, імбіру (Zingiber officinale) – 10 мг, ембліки лікар-
ської (Emblica officinalis) – 10 мг, м’яти лугової (Mentha arvensis) – 7 мг.

Допоміжні речовини: кислота лимонна безводна, цукор, глюкоза рід-
ка, барвник жовтий захід, ароматизатор апельсину, вода очищена.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як дієтична 
добавка до раціону харчування – джерело біологічно активних речовин 
рослинного походження. Сприяє пом’якшенню кашлю та зменшенню 
подразнення в горлі.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

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

Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно врахувати 
при споживанні хворими на цукровий діабет. 

рослинні льодяники від кашлю  
та подразнення у горлі  
(зі смаком апельсину)

ІнструкцІя для застосування



Спосіб вживання: льодяники розсмоктують до повного розчинення. 
дітям від 6 до 12 років – 1-2 льодяники 3 рази на день; 
дітям від 12 років та дорослим – 2-3 льодяники 3 рази на день.

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

Поживна цінність 100 г продукту: білків – 0,53 г, жирів – 10,14 г, 
вуглеводів – 50,35 г.

Калорійність 100 г продукту: 294,8 ккал (1233,4 кДж).

Форма випуску: льодяники по 2,5 г зі смаком апельсину, упаковані по  
6, 12, 24, 100, 200 або 300 шт.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від вологи та світла, 
недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30°С. 

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.

Виробник: «Алка Аюрведік Пвт. Лтд.», С-4, СМА Індастріал Істейт,  
ГТ Карнал Роуд, Нью Делі - 110033, Індія.

Вироблено для: «Ананта Медікеар Лімітед», юридична адреса: 621, Рінг 
Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія.

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

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/57842 від 16.09.2014 р.

рослинні льодяники від кашлю  
та подразнення у горлі  
(зі смаком апельсину)

для дІтей та дорослих



рослинні льодяники від кашлю  
та подразнення у горлі  

(зі смаком малини)

Склад (1 льодяник) екстракти: базиліка (Ocimum sanctum) – 5 мг, адха-
тоди судинної (Adhatoda vasica) –  5 мг, альпінії галанга (Alpinia galanga) –  
20 мг, солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 20 мг, перцю довгого (Piper 
longum)   – 25 мг, імбіру (Zingiber officinale) – 10 мг, ембліки лікарської  
(Emblica officinalis) – 10 мг, м’яти лугової (Mentha arvensis) – 7 мг.

Допоміжні речовини: кислота лимонна безводна, цукор, глюкоза 
рідка, барвник кармоїзин, ароматизатор малини, вода очищена.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як дієтична 
добавка до раціону харчування – джерело біологічно активних речовин 
рослинного походження. Сприяє пом’якшенню кашлю та зменшенню 
подразнення в горлі.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

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

Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно врахувати 
при споживанні хворими на цукровий діабет.

ІнструкцІя для застосування



Спосіб вживання: льодяники розсмоктують до повного розчинення. 
дітям від 6 до 12 років – 1-2 льодяники 3 рази на день; 
дітям від 12 років та дорослим – 2-3 льодяники 3 рази на день.

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

Поживна цінність 100 г продукту: білків – 0,53 г, жирів – 10,14 г, 
вуглеводів – 50,35 г.

Калорійність  100 г продукту: 294,8 ккал (1233,4 кДж).

Форма випуску: льодяники по 2,5 г зі смаком малини, упаковані по  
6, 12, 24, 100, 200 або 300 шт.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від вологи та світла, 
недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30°С. 

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.

Виробник: «Алка Аюрведік Пвт. Лтд.», С-4, СМА Індастріал Істейт,  
ГТ Карнал Роуд, Нью Делі - 110033, Індія.

Вироблено для: «Ананта Медікеар Лімітед», юридична адреса: 621, Рінг 
Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія.

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

для дІтей та дорослих

рослинні льодяники від кашлю  
та подразнення у горлі  

(зі смаком малини)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/57842 від 16.09.2014 р.



ІнструкцІя для застосування

рослинні льодяники від кашлю  
та подразнення у горлі  

(зі смаком меду та лимону)

Склад (1 льодяник) екстракти: базиліка (Ocimum sanctum) – 5 мг, 
адхатоди судинної (Adhatoda vasica) – 5 мг, альпінії галанга (Alpinia 
galanga) – 20 мг, солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 20 мг, перцю 
довгого (Piper longum) – 25 мг, імбіру (Zingiber officinale) – 10 мг, 
ембліки лікарської (Emblica officinalis) – 10 мг, м’яти лугової (Mentha 
arvensis) – 7 мг.

Допоміжні речовини: кислота лимонна безводна, цукор, глюкоза 
рідка, барвник тартразин, ароматизатор меду, ароматизатор лимону, 
вода очищена.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як дієтична 
добавка до раціону харчування – джерело біологічно активних речовин 
рослинного походження. Сприяє пом’якшенню кашлю та зменшенню 
подразнення в горлі.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

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

Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно 
врахувати при споживанні хворими на цукровий діабет.



Спосіб вживання: льодяники розсмоктують до повного розчинення. 
дітям від 6 до 12 років – 1-2 льодяники 3 рази на день; 
дітям від 12 років та дорослим – 2-3 льодяники 3 рази на день.

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

Поживна цінність 100 г продукту: білків – 0,53 г, жирів – 10,14 г, 
вуглеводів – 50,35 г.

Калорійність 100 г продукту: 294,8 ккал (1233,4 кДж).

Форма випуску: льодяники по 2,5 г зі смаком меду та лимону, 
упаковані по 6, 12, 24, 100, 200 або 300 шт.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від вологи  
та світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30°С. 

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.

Виробник: «Алка Аюрведік Пвт. Лтд.», С-4, СМА Індастріал Істейт,  
ГТ Карнал Роуд, Нью Делі - 110033, Індія.

Вироблено для: «Ананта Медікеар Лімітед», юридична адреса: 621, 
Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія

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

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/57842 від 16.09.2014 р.

рослинні льодяники від кашлю  
та подразнення у горлі  

(зі смаком меду та лимону)

для дІтей та дорослих



рослинні льодяники від кашлю  
та подразнення у горлі  

(зі смаком м’яти)

Склад (1 льодяник) екстракти: базиліка (Ocimum sanctum) – 5 мг, 
адхатоди судинної (Adhatoda vasica) – 5 мг, альпінії галанга (Alpinia 
galanga) – 20 мг, солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 20 мг, перцю 
довгого (Piper longum) – 25 мг, імбіру (Zingiber officinale) – 10 мг, 
ембліки лікарської (Emblica officinalis) – 10 мг, м’яти лугової (Mentha 
arvensis) – 7 мг.

Допоміжні речовини: кислота лимонна безводна, цукор, глюкоза 
рідка, барвник діамантовий синій, ароматизатор м’яти, вода очищена.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як дієтична 
добавка до раціону харчування – джерело біологічно активних речовин 
рослинного походження. Сприяє пом’якшенню кашлю та зменшенню 
подразнення в горлі.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

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

Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно 
врахувати при споживанні хворими на цукровий діабет.

ІнструкцІя для застосування



Спосіб вживання: льодяники розсмоктують до повного розчинення. 
дітям від 6 до 12 років – 1-2 льодяники 3 рази на день; 
дітям від 12 років та дорослим – 2-3 льодяники 3 рази на день.

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

Поживна цінність 100 г продукту: білків – 0,53 г, жирів – 10,14 г, 
вуглеводів – 50,35 г.

Калорійність 100 г продукту: 294,8 ккал (1233,4 кДж).

Форма випуску: льодяники по 2,5 г зі смаком м’яти, упаковані по  
6, 12, 24, 100, 200 або 300 шт.

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від вологи  
та світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30°С. 

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.

Виробник: «Алка Аюрведік Пвт. Лтд.», С-4, СМА Індастріал Істейт,  
ГТ Карнал Роуд, Нью Делі - 110033, Індія.

Вироблено для: «Ананта Медікеар Лімітед», юридична адреса: 621, 
Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія.

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

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/57842 від 16.09.2014 р.

рослинні льодяники від кашлю  
та подразнення у горлі  

(зі смаком м’яти)

для дІтей та дорослих


