
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Склад: 5 ml (мл) сиропу містять екстракту кореня солодки голої (Glycyrrhiza 
glabra extractum) – 250 mg (мг). 

Допоміжні речовини: вода очищена, цукор, підсолоджувач сорбіт, емуль-
гатор пропіленгліколь, консервант натрію бензоат, ароматизатор солодка, 
загущувач ксантанова камедь, ароматизатор ментол.

Характеристика інгредієнта.
Корені солодки голої містять гліциризин, солі гліциризинової кислоти та 
флавоноїди (ліквірітин, ліквіритозид). Відхаркувальна дія сиропу пов’язана 
з вмістом гліциризину, здатного стимулювати активність війчастого епіте-
лію трахеї та бронхів, посилювати секреторну активність слизових оболонок 
дихальних шляхів. Активні компоненти солодки надають виражену проти-
запальну дію та підтримують захисні сили організму. Флавоноїди екстракту 
солодки проявляють спазмолітичну дію на дихальні шляхи.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як джерело 
біологічно активних речовин рослинного походження, що мають відхар-
кувальну та обволікаючу дії, пом’якшують кашель. 

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до  
3 років, вагітність та період лактації у жінок. Порушення функцій печінки та 
нирок, артеріальна гіпертензія, гіпокаліємія.

Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно враховува-
ти при споживанні хворими на цукровий діабет. 

СИРОП КОРЕНЯ 
СОЛОДКИ АНАНТА



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

Спосіб вживання: призначають всередину після їди 3-4 рази на добу. 

Дорослим і дітям віком старше 12 років рекомендується приймати по  
15 ml (мл) (або 1 столова ложка) сиропу за 1 прийом; 

для дітей молодшого віку згідно з таблицею: 

Вік дитини, роки Разова доза, ml (мл) Кількість прийомів 
на день

від 3 до 6 2,5 - 5 3 - 4 рази
від 6 до 9 5 - 7,5

від 9 до 12 7,5 - 10

Термін вживання: від 10 днів, в подальшому термін вживання та можли-
вість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Форма випуску: сироп у флаконі по 200 ml (мл) в картонній упаковці.

Умови зберігання: зберігати за температури не вище ніж 25 °С в оригі-
нальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.

Дієтична добавка. З цукром та підсолоджувачем. 
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) виробництва: 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.



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Склад: 5 ml (мл) сиропу містять алтеї кореня екстракту сухого (Althaea 
officinalis Ext.) – 37,5 mg (мг) у перерахунку на 20,0 % вміст полісахаридів – 
7,5 mg (мг).
Допоміжні речовини: вода очищена, цукор, підсолоджувач сорбіт, емуль-
гатор пропіленгліколь, консервант натрію бензоат, стабілізатор ксантанова 
камедь, ароматизатор ментол.

Характеристика інгредієнта.
Екстракт кореня алтеї містить полісахариди як основну діючу речовину, 
а також танніни, пектини, амінокислоти, крохмаль. Алтея лікарська полег-
шує відхаркування секрету бронхів (секретолітична дія), посилює дренаж-
ну функцію бронхів, сприяючи виведенню мокротиння, має протизапальні, 
протимікробні, противірусні та фунгіцидні властивості. Біологічно активні 
речовини алтеї мають антиоксидантну, імунностимулюючу та цитопротек-
торну дії, що сприяють підвищенню опірності до інфекцій.

Рекомендації до споживання:   
може бути рекомендована як джерело біологічно активних речовин рос-
линного походження до раціону харчування для нормалізації функціону-
вання дихальної системи при станах, що потребують легкого відходження 
мокротиння та зменшення неприємних відчуттів, пов’язаних із запален-
ням верхніх дихальних шляхів. Сприяє зменшенню набряку та подразнен-
ня слизових оболонок, пом’якшує сухий кашель та заспокоює першіння в 
горлі. 
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 3 ро-
ків, вагітність та період годування груддю.

СИРОП 
АЛТЕЙКА АНАНТА



Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно враховува-
ти при споживанні хворими на цукровий діабет. 

Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість 
(порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну 
повноцінного раціону харчування. 
Спосіб вживання: приймати до їжі, попередньо добре збовтати.

Дорослим і дітям старше 11 років – по 10-15 ml (мл) сиропу (або 1 десертна 
або столова ложка) 3-5 разів на добу.

Дітям 6-11 років – по 5 ml (мл) сиропу (або 1 чайна ложка) 3-5 разів на добу.

Дітям 3-5 років – по 5 ml (мл) сиропу (або 1 чайна ложка) 4 рази на добу.

Дітям у віці від 3 до 5 років сироп розводять в незначній кількості кип’яченої 
води (10-15 ml (мл)).

Термін вживання: 7 днів, в подальшому термін споживання та можли-
вість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Форма випуску: сироп у флаконі по 200 ml (мл) в картонній упаковці.

Умови зберігання: зберігати за температури не вище ніж 25 °С в оригі-
нальній упаковці виробника. 

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності: 3 роки від дати виробництва. 

Дієтична добавка. З цукром та підсолоджувачем.  
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) виробництва: 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.



ІНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Склад: 5 ml (мл) сиропу містять: екстракту рідкого кореня первоцвіту (Radix 
Primulae veris) (3,3:1) – 1,03 g (г); екстракту рідкого трави чебрецю (Herba Thymi 
vulgaris) (5:1) – 2,06 g (г).
Допоміжні речовини: вода очищена, цукор, носій пропіленгліколь, консервант 
калію сорбат, регулятор кислотності кислота лимонна моногідрат, загущувач 
ксантанова камедь.
Характеристика інгредієнтів.
Коріння первоцвіту весняного (Primula veris) мають відхаркувальну дію 
завдяки збільшенню бронхіальної секреції мокротиння та зниженню його 
в’язкості. Також проявляє протигрибкові, протимікробні та антивірусні власти-
вості.
Трава чебрецю (Thymus vulgaris) має відхаркувальну, спазмолітичну, анти-
оксидантну, протизапальну дії та проявляє протимікробну активність.
Рекомендації до споживання: може бути рекомендовано як дієтична до-
бавка до раціону харчування, що сприятливо впливає на стан дихальних шляхів. 
Полегшує виділення та відходження в’язкого мокротиння.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
Спосіб вживання:  
дітям від 4 до 10 років – по 5 ml (мл) 3 рази на день,
дітям від 10 до 15 років – по 10 ml (мл) 3 рази на день, 
дорослим та дітям старше 15 років – по 10 ml (мл) 3-4 рази на день.

СИРОП ПЕРВОЦВІТУ
 АНАНТА



Термін вживання: до 7 днів, в подальшому термін споживання та можливість 
повторних курсів узгоджувати з лікарем.
Протипоказання: не рекомендовано при індивідуальній чутливості до компо-
нентів, дітям до 3 років, при вагітності та в період годування груддю.
Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно враховувати 
при споживанні хворими на цукровий діабет.
Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість  
(порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повно-
цінного раціону харчування.
Форма випуску: сироп у флаконі по 150 ml (мл) в картонній упаковці. 
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла місці за темпе-
ратури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника. Не заморожувати.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Дієтична добавка. 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) виробництва:  
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.



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Склад: 5 ml (мл) сиропу містить екстракту листя плюща (Hedera helix) – 35 mg (мг).

Допоміжні речовини: вода очищена, підсолоджувач сорбіт, носій пропіленгліколь, 
консервант калію сорбат, загущувач ксантанова камідь, консервант натрію бензоат, 
регулятор кислотності кислота лимонна моногідрат, ароматизатор вишня.

Характеристика інгредієнту.
Листя плюща (Hedera helix) чинить секретолітичну і бронхолітичну активності,  
значно знижує частоту і тривалість кашлю. Має муколітичні властивості та надає про-
тизапальну дію, що сприяють виведенню мокротиння.

Рекомендації до споживання: може бути рекомендовано як дієтична добавка 
до раціону харчування, що сприяє відходженню мокротиння та покращує стан ди-
хальних шляхів. Може використовуватись для пом’якшення кашлю та полегшення 
дихання.

Перед споживанням рекомендована консультація з лікарем.

Спосіб вживання:  
дітям 3-5 років – по 2,5 ml (мл) 3 рази на день, 
дітям 6-12 років – по 5 ml (мл) 3 рази на день, 
дорослим та дітям старше 12 років – по 7,5 ml (мл) 3 рази на день.  

Під час споживання сиропу рекомендовано пити велику кількість чаю або інших  
теплих напоїв. Cироп плюща Ананта споживають незалежно від вживання їжі.

Термін вживання: 7 - 10 днів, в подальшому термін споживання та можливість по-
вторних курсів узгоджувати з лікарем.

СИРОП ПЛЮЩА
АНАНТА



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

Протипоказання: не рекомендовано при індивідуальній чутливості до компонен-
тів, дітям до 3 років, при вагітності та в період годування груддю.

Форма випуску: сироп у флаконі по 150 ml (мл) в картонній упаковці. 

Умови зберігання: зберігати в 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 виробництва.

на 150 ml (мл) на 2,5 ml (мл) 
(порцію)

на 5 ml (мл) 
(порцію)

на 7,5 ml (мл) 
(порцію)

Енергетична цінність (калорійність) продукту:
965,58 kJ (кДж) 
(231 kcal (ккал))

16,093 kJ (кДж)
 (3,85 kcal (ккал))

32,186 kJ (кДж) 
(7,7 kcal (ккал))

48,279 kJ (кДж)
(11,55 kcal (ккал))

Поживна (харчова) цінність продукту: 
білків 2,25 g (г) 0,0375 g (г) 0,075 g (г) 0,1125 g (г)
жирів 0 g (г) 0 g (г) 0 g (г) 0 g (г)
вуглеводів 55,50 g (г) 0,925 g (г) 1,85 g (г) 2,775 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому сиропу 3 рази на добу необхідні дані помножити від-
повідно дозуванню. 

Дієтична добавка. З підсолоджувачем. 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) виробництва:  
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.



ІНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

Склад: 5 ml (мл) сиропу містять: екстракту рідкого листя подорожника ланцето-
листого (Folium plantaginis lanceolatae) (1:5) – 1,25 g (г), екстракту рідкого квіток 
мальви лісової (Florum malvae sylvestris) (1:5) – 1,25 g (г).
Допоміжні речовини: вода очищена, цукор, підсолоджувач сорбіт, носій про-
піленгліколь, консервант калію сорбат, регулятор кислотності кислота лимонна 
моногідрат, загущувач ксантанова камедь, ароматизатор апельсин.
Характеристика інгредієнтів.
Листя подорожника ланцетолистого (Plantago lanceolata) чинить проти-
запальний ефект на слизові оболонки горла, а також проявляє протимікробну та 
противірусну активності. Крім цього має антиоксидантні властивості.
Квітки мальви лісової (Malva sylvestris) мають протизапальну дію, проявля-
ють антиоксидантну активність, нейтралізуючи вільні радикали, протимікроб-
ний ефект. Чинить заспокійливу дію на сухий кашель та подразнення у горлі.
Рекомендації до споживання: може бути рекомендовано як дієтична до-
бавка до раціону харчування, що сприятливо впливає на стан дихальних шляхів. 
Може використовуватись для пом’якшення сухого кашлю та усунення подраз-
нення у горлі.  
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
Спосіб вживання:  
дітям 3-6 років – по 5 ml (мл) 3 рази на день,
дітям 7-14 років – по 5-10 ml (мл) 3 рази на день, 
дорослим та дітям старше 14 років – по 10 ml (мл) 3-5 разів на день.

СИРОП ПОДОРОЖНИКА
АНАНТА



Рекомендується запивати сироп невеликою кількістю теплої води. Після застосу-
вання не слід вживати їжу, оскільки вона може прискорити виведення сиропу зі 
слизової оболонки ротової порожнини та горла.
Термін вживання: 7-10 днів, в подальшому термін споживання та можливість 
повторних курсів узгоджувати з лікарем.
Застереження при споживанні: містить цукор, що необхідно враховувати 
при споживанні хворими на цукровий діабет.
Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість  
(порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повно-
цінного раціону харчування. Надмірне споживання може спричинити послаблю-
вальний ефект.
Протипоказання: не рекомендовано при індивідуальній чутливості до компо-
нентів, дітям до 3 років, при вагітності та в період годування груддю. 
Форма випуску: сироп у флаконі по 150 ml (мл) в картонній упаковці.
Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла місці за темпера-
тури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.
Дієтична добавка. З цукром та підсолоджувачем.
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) виробництва:  
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.


