
ІнструкцІя для застосування

ГЛІБОФІТ

Склад (1 капсула): екстракт листя джимнеми звичайної 
(Gymnema sylvestre) – 100 мг, екстракт плодів моморди-
ки (Momordica charantia) – 100 мг, екстракт листя азадірах-
ти індійської (Azadirachta indica) – 80 мг, мумійо гімалайське 
(Asphaltum)   –  40 мг, екстракт кореневища пікрорхізи курроа 
(Picrorhiza kurroa)   – 30   мг,  екстракт листя базиліку (Ocimum 
sanctum)  – 15  мг,  кореневище імбірю (Zingiber officinale) – 40 мг, 
камедь коміфори (Commiphora mukul) – 50 мг, екстракт насіння 
сизигіум ямболан (Syzygium cumini) – 50 мг.   
Допоміжні речовини: натрію бензоат.   
Рекомендації до споживання: може бути реко-
мендована як додаткове джерело біологічно актив-
них речовин рослинного походження, що сприяє нор-
малізації вуглеводного обміну та рівня глюкози в крові. 
Рекомендовано дотримуватися збалансованого раціону харчу-
вання з обмеженням тваринних жирів, солодощів, алкоголю. 

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем. 
Спосіб вживання: дорослим по 1 капсулі двічі на добу перед 
прийомом їжі, запити водою. 



Термін вживання: 60 днів, в подальшому термін вживання  
та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем. 
Калорійність (Енергетична цінність) 100 г продукту: 
138,15 ккал (577,46 кДж). 
Поживна цінність (Харчова цінність) 100 г продукту: 
 білків – 6,57 г, жирів – 6,57 г, вуглеводів  – 13,15 г. 
Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до 
компонентів, діти, вагітність, період лактації у жінок. 
Форма випуску: капсули упаковані по 30, 60, 100, 120 та 200 шт. 
Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення. 
Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла, 
недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30°С. 
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; адреса 
місця виробництва: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Уді-
ог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія. 
Імпортер: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскрин-
ська, буд. 37.
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