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Яскраві та вражаючі відпустки!

Загинайло Елена 
Дніпро

Синько Людмила 
Суми

Ласка Світлана  
Турбів / Вінницька

С очередным отпуском осуществилась моя самая заветная мечта - я 
впервые попала в Европу. Познакомилась с интересными людьми, побывала на 
фантастическом фестивале тюльпанов в Стамбуле, покаталась на катере 
по Босфору, окунулась в историю любви Роксоланы и Сулеймана, пробовала 
восточные сладости и с упоением смотрела национальный танец живота! 
Это был самый незабываемый и долгожданный отпуск!!

Я дуже люблю наші українські ліси і степи, тому краща відпустка для мене 
це поїздка з наметами на тиждень до лісу родиною. Дуже люблю спілкуватися 
з природою, вона ніби заряджає енергією. Ми готуємо їжу на вогні,  рибалимо, 
ввечері сидимо милуємося зірковим небом та співаємо пісні. А як  чудово зранку 
прокидатись під спів птахів - це найкраща музика для вух. Літо - моя улюблена 
пора року. Раджу всім спробувати такий відпочинок.

Привіт! Хочу розповісти вам про одну з найекстремальніших своїх 
подорожей-у Чорнобиль. 

Завжди було цікаво побачити на власні очі до чого може призвести 
прагнення людини підкорити собі Всесвіт. Вже минуло багато років 
від дня техногенної катастрофи, але тут нічого не змінилося.

Пройшовши КПП ”Дитятки” наc зустрічає список населених 
пунктів, які аварія на ЧАЕС назавжди викреслила з лиця Землі.

Прип'ять. Навіть не віриться, що сюди вже ніколи ніхто не повернеться. Покинуті 
іграшки, книги...так хочеться почути тут дзвін дитячого сміху, побачити щасливі 
обличчя людей.

Нас ще чекали 4-й енергоблок ЧАЕС, антени комплексу РЛС "Дуга", закопані 
села та закинуті підприємства.

Побачивши усе це хоча б один раз, ти зовсім по-інакшому починаєш 
дивитися на життя і цінувати кожен момент.



Краєвська Світлана
Луцьк

Аршулік Яна 
Турійськ / Волинська

Зібрався в відпустку? Про Анантаваті ти не забувай, щоб уникнути 
стресових ситуацій!

Гепаклін по 1 табл 2р/д приймай- здорову печінку май!
Якщо проблеми зі шлунком, здуття, печія- тобі допоможе Наусиліум, 

запам'ятай і в своїй аптечці завжди май!
Тебе турбують закрепи і ти не знаєш що можна ще прийняти,  приймай 

Лактофор і забудь що таке закрепи!

Федоревська Юлія
Дніпро

Відпочинок цього року запам'ятався походом в аквапарк. Там була 
гірка під назвою Камікадзе, при одній думці про неї трусилися колінця. На 
щастя з собою був Анантаваті,1 таблетка і гірку юхуууу подолали, не зміг 
її подолати тільки купальник, по дорозі вниз загубився, ото було 

видовище іншим відпочиваючим 

Щоб на морі відпочивати, аптечку треба з собою брати.
Ти в аптечку поклади Лактофор і Гепаклін,
Наусіліум і Анантаваті також маєш не забути!
Якщо не хочеш пережрати, Наусіліум час приймати
Гепаклін врятує печінку, щоб пилося гарно влітку
В дорозі може бути стрес,
Від нього вас врятує Анантаваті, фіолетовий прогрес,
Часто в дорозі турбує запор, не зволікай прийми Лактофор!
От і все що треба знать, мерщій сміливо відпочивати!!!!

Лобунец Ольга 

Рубежное / Луганська

Отдыхать всегда хорошо, особенно со своей дорогой семьёй. 
Дорога на море оказалась долгой, но меня спас "Анантавати". 
Доехали просто замечательно в старом вагоне поезда Харьков-
Одесса. Море встретило нас хорошей погодой, дети ловили 
крабов, креветок, купались, загорали. Уезжать не хотелось. Но в 
аптеку всё-таки пришлось обращаться, выручка там не 

маленькая, очередь возле кассы. Купить можно все! Но лучше берите все необходимые 
препараты с собой, чтобы не терять драгоценное время, на походы в поисках аптеки.

Ми любимо із сім'єю "зелений туризм". Подорожували цього 
року по Закарпатті. Звісно, що хочеться скуштувати різноманітні 
місцеві страви, інколи було їх стільки, що приходилось діставати з 
аптечки НАУСІЛІУМ, і їхати далі новим смакам і враженням назустріч. 
АНАНТАВАТІ допомагало спокійно все встигати, часу на паніку не 
втрачали!



Осіюк 
Інна  
Дніпро

Синько Тетяна   
Суми

Гаруст Надія  
Суми

Тумік Ірина 

Стара Вижівка / Волинська

Найбільш незабутньою була пригода, коли я складала вступні іспити до 
університету в Запоріжжі. Підтримати мене поїхала сестра. Це була чудова 
відпустка. Ми гуляли містом, в Запоріжжі найдовший проспект в Європі і 
найбільш великий пам'ятник В. Леніну в Україні. Є казковий парк із фонтанами, там ми годували качок, а 
також милувалися як на сонечку грілися черепахи. Звичайно, найбільш цікавою була екскурсія на о. 
Хортиця. Там стільки стежок,  дуже легко заблукати і дуже цікаві дерева. Особливо сподобались 
відтворені будинки , наче переселись в ті часи, коли там жили козаки. Дуже приємно, що в нашій 
Батьківщині є такі дивовижні місця.

Якось у подорож зібралась моя активна сім'я.
Аптечку треба брати, хто мусить все збирати??? Звісно я!!!
У чоловіка виразка, гастрит і жовчний ні гу-гу...
Беру я Лактофор і Гепаклін йому.
Ще з нами буде донька, вже підліток вона
Солодке та шкідливе їсть вона сповна.
Для неї Наусіліум беру я із собою,
Ні чипси , а ні кола не завдадуть їй болю.
Щоб все це пережити і хоч трішки відпочити
Анантаваті буду пити і щасливо буду жити!!!!

Лето - долгожданная пора для всех, каждый планирует отдых заранее.
Поездка в Карпаты, восхождение на гору Петрос останется в памяти на всю жизнь.

Шли без проводника и заблудились, наткнулись на высокогорное пастбище.
В пастухах был и наш коллега - приехал помочь родителям.
Пили молоко коров, которые пасутся на высокогорных лугах. А какой воздух!

Люди в горах особенные - они не задают лишних вопросов, а просто помогут.
Мы с ними познакомились и поддерживаем отношения до сих пор.

Для большинства людей горы – что-то величественное, но далекое от 
повседневной жизни, то есть идеальная гармония.

Этот отпуск - это незабываемые ощущения, новые друзья и желание жить и 
работать!!!

Відпочиваючи на озері, помітила, як авто з берега 
заїжджає у водойму. Водія за кермом не було. Виявилось 
чоловік приїхав порибалити. Залишив авто і забув поставити 
на ручне гальмо, тож транспортний засіб скотився в озеро.



Бакланова Елена 
Херсон

Сухомудренко Вікторія
Дніпро

Синько Оксана  
Суми

Особисто мені найбільше запам'яталась відпустка з моєю подругою на морі . У 
нас обох тоді видався насичений подіями рік і зміна обстановки була просто 
необхідною. Було дуже приємно засмагати на пляжі й милуватися морем. Ми 
постійно розважалися: відвідували аквапарк, атракціони,  різні виставки, дискотеки. Звичайно ласували 
смачненьким. Повернулися додому сповнені сил, енергії та с приємними враженнями. Знаходьте час 
відпочивати адже воно того варте!

Вот и наступил долгожданный летний отдых! Берем чемоданы и в путь! И 
первое препятствие на нашем пути - это задержка вылета самолета. 
Начинаем нервничать и переживать, ведь каждая минута отпуска на вес 
золота. Но все тревоги и переживания нам не страшны, если в аптечке есть 
замечательный препарат Садимся в самолет и через 2 часа мы на АНАНТАВАТИ. 
море. Море теплое и ласковое, а уж сколько разнообразной и вкусной еды в 

ресторане! Ну как тут удержаться и все не попробовать. И вот последствия: тяжесть в желудке и боль в 
правом подреберье. Это наша пищеварительная система бунтует против излишеств. Перед ужином 
принимаем и Ну вот, совсем другое дело! Но нужно держать себя в руках, потому НАУСИЛИУМ ГЕПАКЛИН. 
что на утро были проблемы со стулом. Помог  из нашей аптечки. Как все-таки здорово иметь ЛАКТОФОР
под рукой, особенно в отпуске, такие препараты, для того, чтобы отпуск прошел здорово!

Зараз я вам друзі про аптечку розкажу. Знай чарівна є аптечка. Якщо 
тебе нудить та ще й сильно переїв стануть тобі в поміч друже Наусилiум 
й Гепаклін. 

А якщо зненацька закреп - Лактофор прийми і все! Дуже вже 
багато робиш і нервуєш, і не спиш, знай Анантаваті, вилікує та 
заспокоїть, щоб ти розквіт!

Гори... На них не можливо дивитися без захвату. Цього року 
моя відпустка почалась саме там. Підйом у гори був крутий і 
скелястий, а спуск був гідним випробуванням навіть для " бувалих". Команда 
почала нервувати, бо шлях був довгим і важким, але як добре, що в мене з собою 
був Анантаваті - 1 таблетка і всі спокійні. Потім був привал, смачна, ситна 
вечеря, де не обійшлося без Гепакліну - 2 таблетки і вечір пройшов 
неперевершено. 

Повернулися втомлені, але щасливі і з бажанням поїхати ще!



Лавренчук  Світлана  
Новоград-Волинський / Житомирська

Павленко Ирина
Зміїв / Харківська

Смірнова Олена  
Високопілля / Херсонська

Одного разу, подорожуючи до Туреччини, я випадково не зібрала свою 
аптечку мандрівника. Потім довго згадувала Анантаваті в літаку, коли страх 
брав верх) . Зі зміною клімату і місцевості були делікатні проблеми, довелося 
згадати Лактофор, якого поруч не було...  Ну і звісно ж на харчуванні «Все 
включено» так не вистачало Наусилiум та Гепаклін. Відтепер у відпустку я 
готова на всі 100%, адже зі мною поруч найефективніші ліки!  

Цього року відпустка була позапланова. Садочок  закривався на місяць і мені 
потрібно було бути з дитиною вдома. Щодня домашні клопоти, прогулянки з 
дитиною, ніякого різноманіття. І тут пролунав дзвінок, подруга запрошує на день 
народження. Ну як тут не підеш, найкраща ж подруга. Добре посвяткувавши 
вирішили, що ні одна з нас не була у Львові. Взяли білет і поїхали до Львову на каву 
та шоколад. Але про це крім нас трьох ніхто не знав. І коли вранці дзвонили 
чоловіки і запитали: „ Де ми?“ Наша відповідь: „Я у Львові“ їх дуже приголомшила. І тут було тисячі 
запитань, але відповідь була одна: „Мені добре, я щаслива і я про це не шкодую!“. Як добре, що ми маємо 
добрих чоловіків, які нас зрозуміли. Робіть спонтанні вчинки, отримуйте масу насолоди.

Что может быть лучше всего летом? Конечно же, только лето, 
проведённое на море. Приехав на море, нашей семье захотелось провести 
целый день в дельфинарии. Там нас приветствовали не только дельфины, но 
еще и морская львица, северные котики. Сначала мы побывали на 
представлении и посмотрели на выступление морских артистов. Они 
показали себя во всей красе, похвастались своими акробатические 

номерами и даже фокусами, и с благодарность отзывались на наши 
аплодисменты. А дальше нас ждало погружение в воду с опытным 
инструктором, нам посчастливилось не только искупаться с дельфинами, 
но и пообщаться с ними.  Они такие умные!!!  Правда, общаются они на   
своеобразном языке дельфинов, но ощущения мы получили незабываемые, 
так как их язык мы ощутили всем своим телом. (Дельфины общаются с 
помощью ультразвуковых волн, которые положительно воспринимаются 
человеком и даже обладают лечебным эффектом).  Плавая с дельфинами, 
можно одновременно получать такие эмоции, как радость, страх, счастье.

Мы зарядиться от них положительным настроением на много-много 
дней вперед!!!



Прийменко Любовь  
Слов'янськ / ДонецькаКнязєва 

Світлана  
Нововолинськ

Волинська

Ніколи не забуду свою відпустку за кордоном  
вперше!!! І хвилювання за дорогу, і літак (не 
кожному комфортно у транспорті), інша їжа і 
спиртні напої - все це випробування для нашого 
організму. У такому випадку аптечка мандрівника 
(Анантаваті, Наусиліум, Гепаклін та Лактофор) - 
це необхідний атрибут для гарного відпочинку !!!!

Подорож - єдина річ, купуючи яку, стаєш багатшим! 
Згадуючи свою поїздку в Карпати, переді мною ще й досі 
стоять чудові краєвиди, на які можна дивитись і 
насолоджуватись безкінечно!)

Піскун Оксана   
Луцьк

Кукуюк Ірина    
Корюківка / Чернігівська

Літо одна з незабутніх пор року!!!
Цього року ми їздили на природу.
Щоб залишитися там ночувати, взяли з собою палатки.
Але через не знайому дорогу було хвилювання, 
тому ми приймали АНАНТАВАТІ від ANANTA Medicare

По дорозі до нашого відпочинку ми заїхали до друзів.
Щоб наша зустріч пройшла без неприємних 
сюрпризів ми взяли з собою ГЕПАКЛІН та 
НАУСИЛІУМ від АNANTA Medicare.

Аби від хвилювань, подорожі та зміни раціону в нас 
не з'явився запор
Ми в аптечку поклали собі ЛАКТОФОР!!!!!

Завдяки аптечці від АНАНТА подорож була дуже цікава та насичена, 
а неприємні сюрпризи обходили нас стороною!!!!!!



Корнелюк Ліна
Ратне / Волинська

"Іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше, ніж десять 
років життя вдома" - правдива і практична цитата Анатоля Франсуа в 
моєму житті, адже подорожуючи, ми стаємо щасливішими..

Відправлявся поїзд Ковель - Одеса і я, як і всі пасажири чекала від цієї 
поїздки, від моря, яке бачила на картинці і по телевізору, чогось 
неймовірного... Ці години подорожі тягнулися дуже довго...Можливо і 
тому, вибираючи місця відпочинку, я звертаю увагу на відстань.. Не люблю 
дорогу...Хочу перенестись відразу у бажану кінцеву зупинку! Вийшовши з поїзда, Одеса зустріла 
морським свіжим повітрям, яке хотілося і хотілося вдихати, не перестаючи...І цих 7 днів, які 
пролетіли як година, назавжди залишаться в моїх спогадах про море... Таке чисте, бурхливе... І ті 
вулиці морського міста, і кораблі, що снували по хвилях до берега, і споруди, які часто хочеться 
переглядати на фото, і ті смуглі продавці з В'єтнаму, які сипали компліменти, аби майже за безцінь 
віддати свій товар - тепер залишилися позаду, зробивши свою справу - робити інших щасливими!

Волянська 

Тетяна
Бердичів

Житомирська

Літо  - радісна пора
Всі біжать у відпустка.

Хтось у гори, хтось у поле
А комусь роботи "море".

"Анантаваті" я проп'ю
Й на роботу далі йду,

Людям там допоможу.
Треба їм в дорогу дальню
Скласти все що актуальне.

All inclusiveн - річ прикольна
Тільки шлунку дуже больно.

"Наусіліум" візьму,
всім в аптечку покладу.
"Гепакліна" треба мати,

Бо за  баром сидить тато.
Закордонная їда

Скріпить шлунок не біда
"Лактофора" ти  візьми

І все зайве виведи.
Так отож як і не крути,

без "Ананти" не пройти.
В сумку ти їх закидай,

і в дорогу вирушай!

Два года назад я побывала в туристической поездке "Свежесть родников Закарпатья". Это 
была волшебная неделя. Мы с группой и гидом посетили Ужгород, Мукачево, узнала тайну 
Замку Паланок. Побывала на дегустации сыров, вина. В термальных источниках Берегово 

оздоравливались, водопад Шипит своими холодными водами 
обжигал наши тела под солнцем в теплом мае. Поездка 
завершилась интересной экскурсией по городу Львов, там очень 
вкусной кофе и пиво. Очень хочется туда поехать снова.

Если ты собрался в путь, про аптечку не забудь.
Наусилиум поможет справиться с застольем.

Гепаклин на утро будет лучшим другом. О похмелье ты забудешь.
А когда в животе ураган, после пляжных вкусняшек, 

ты в сумочке скорей ищи Лактофор.

Борисенко Татьяна
Дніпро



Бокань Олена
Диканька / Полтавська

Найбільш цікава була відпустка в Туреччину з моїми найкращими друзями. 
Зібралося нас 14 чоловік. В пригоді стали препарати ANANTA MEDICARE.

Анантаваті-  і переліт без стресу.
Наусиліум, Гепаклін і Лактофор - найдієвіші препарати коли all inclusive. Всі 

задоволені чудовим відпочинком!

Радько Тетяна 
Луцьк

Розповім про відпочинок, який найбільше запам'ятався. Гарячий тур за 
приємною ціною, несподівана відпустка, настрій на всі 100%. Все було б 
добре, якби не одне але, ми забули аптечку. Здавалось б що може статися 
за тиждень, можна і обійтись, але ні... Мені здається що за ці 7 днів я 
перехворіла усім чим можна, і абсолютно не пам'ятаю ні басейну біля 
готелю, ні моря, ні пляжу. Проте, як кажуть, нічого не буває даремно. Тепер я завжди беру ліки на 
відпочинок і на всі 100% аптечка від Ананта мені в цьому допоможе!

Кулик Яна
Суми

Очень увлекательной во время отпуска была поездка в Карпаты и восхождение 
на Говерлу. Этот поход был наполнен приключениями и положительными 
эмоциями. Горный маршрут средней сложности, который заряжает энергией 
Карпат, позитивным настроем и приятной усталостью. Мы выбрали живописный 
маршрут, который начинался с посёлка Квасы. Это было 3 невероятных дня и 34 
запоминающихся километра. Подъем на Говерлу не самый сложный, хоть и гора 
самая высокая в Украине. Пробуйте новые приключения это очень здорово!

Я дуже люблю відпочивати на морі, озері аби було корисно для 
здоров'я. Рожева вода збагачена мінералами та цілющі грязі, береги з 
кристалами солi. Вважаєте, що таке можливо лише на Мертвому морi? 
Не обов'язково їхати за тридев'ять земель, щоб зануритися в солонi 
води. В Украiнi є свої цілющі водойми. Можливо, вони не такi вiдомi i 
популярні, але за ефективністю i корисністю точно не поступаються 
модним курортам. У Рожевому озерi в Херсонськiй областi, 
Чаплинського району, де я відпочивала влітку, кількість солi на лiтр води складає на 50,0 
більше, нiж у Мертвому морі, але тут немає аптечної мережі. Така вода може викликати 
різні дисфункцiї в організмі, а таких препаратів, як Наусилiум, Лактофор або Гепаклін 
нема. I треба ще побігати, щоб чимось замінити, щоб був ефект. А потім прийняти 
активні речовини рослинного походження, що сприяють нормалізації функціонування 
нервової системи, як Анантаваті, яке не містить ГМО. З цими препаратами можна добре 
відпочивати влітку, без хвилювання про здоров'я. 

Коротченко Вiкторiя
Херсон



Стремоухова Алла
Харків

Ефименко 

Екатерина
Харків

Єфрос Юлія 

Луцьк

В этом году отпуск порадовал знакомством с прекрасной, гостеприимной и 
хлебосольной Грузией! За один день удалось побывать в Южной и Северной 
Америке, Австралии, Восточной Азии, Индии, Китае, Японии и даже в Гималаях!!! 
Захватывающее путешествие в Батумский Ботанический Сад! Огромные 
эвкалипты, с ярко выраженным запахом, бамбуковая роща, тюльпанное дерево, 
красивейшие виды, узенькие тропинки, симпатичные мостики, восхитительные 
цветы окружают повсюду.!! Очень много интересных и уютны мест в парке!! Из 
Волшебного Леса вдруг можно оказаться на берегу моря с самой чистой, теплой 
водой! Это место - настоящее Чудо Природы!! Чтобы путешествие ничто не 
омрачало, всегда с собой беру, и всем рекомендую, аптечку с надежными препаратами 
Лактофор, Наусилиум, Анантавати и конечно Гепаклин! Желаю всем прекрасного отдыха, ярких 
впечатлений! Будьте все здоровы!

Останній день перед відпусткою був довгим. Але у нас завжди під рукою 
АНАНТАВАТІ і такі симптоми, як дратівливість, тривога, втома, головний біль 
зникли. Звичайно відпустка розпочалася зі святкування, не обійшлось без 
неприємностей. Проте допоміг ЛАКТОФОР він випускається у зручних пакетиках. У 
нагоді став НАУСИЛІУМ, який вживали 3 табл. на добу. Що потрібно коли 
закінчується відпочинок? Нормалізувати функції печінки з ГЕПАКЛІНОМ.                                       

Ученные доказали, что отпуск продлевает жизнь! Они обнаружили, что 
после каждого отпуска, который берет человек, риск метаболического 
синдрома снижается на четверть, то есть на 25%, что люди, которые активно 
отдыхают, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Работа провизора - не простой труд! Так давайте продлевать себе жизнь легко 
и просто, посещать неизведанные города и страны, моря и океаны, горы и 
вулканы! И всегда с нами в аптечке наши помощники, которые стоят на страже 
нашего здоровья – Лактофор, Гепаклин, Наусилиум и Анантавати! Каждый 
отпуск незабываем своими эмоциями, впечатлениями, людьми, с которыми мы 
его проводим! И хотя отпуск приходит и уходит, а работать с любимыми 
препаратами хочется ВСЕГДА!



Супрунова Поліна
Суми

Моя маленька мандрівка з родиною! Цим літом я з моєю донечкою 
Софійкою та моїм чоловіком Павлом відвідали Харківський дельфінарій. 
Ми побували на шоу Дельфінів!!! Дельфіни -розумні ссавці, вони виконували 
різні трюки, яким навчили їх дресирувальники. Ми в захваті дивилися 
виставу. Шоу було грандіозне!!!!! Трибуни заповнені глядачами, гучна 
музика і вмілі дресирувальники зі своїми чарівними учнями!! Оплески довго 
не змовкали, коли дельфіни показували гру в волейбол, возили 
співробітників на собі, стрибали через кільце та співали "свої" пісні)))) 
Моя сім'я була в захваті. Ми вирішили що наступного літа обов'язково 
приїдемо ще раз!!!!

Павлыш Юлия
Кривий Ріг

Хочу рассказать вам историю, которая случилась с нами в этом году. 
Собрались мы с друзьями на отдых на своей же машине. Значит, забили 
багажник вещами и выдвинулись в путь. Не успели мы выехать далеко за 
город - как въезжаем в яму и ..... Теряем сразу два колеса. У всех паника, ведь 
запаска только одна,  а  вокруг одни деревья и поля,  ни одной 
шиномонтажки. После получаса раздумий принимается решение 
обзванивать, на минутку, пять утра на часах, своих друзей и знакомых. 
Весело было слышать эти "спящие голоса", маты и прочее. Но, все-таки, 
мир не без добрых людей и нашелся один товарищ, у которого машина, как у 
нас, и он согласился дать нам свою запаску, пока мы не починимся. Все 
решилось, все были довольны, отдых прошел на ура, но в пункт назначения 
по итогу мы прибыли на пять часов позже. 

Бондаренко Олександра 
Харків

Коваленко (Валькова) Наталья  
Дніпро

Найочікуванішою подією у моєму житті була прогулянка 
на круїзному лайнері. Я трохи боюся відкритої води, тому 
дуже хвилювалася. Та на допомогу прийшов "Анантаваті". 
Він допоміг мені залишитися в спокої та рівновазі. Я у повній 

мірі змогла насолодитися морськими краєвидами і не тільки. Я куштувала 
найрізноманітніші морські смаколики та не відчувала жодного дискомфорту. І 
все дякуючи "Наусиліуму" та "Лактофору", які професійно дбали про мій 
шлунок. Я також не соромилася куштувати вишукані напої до смачних страв, 
бо в мене був "Гепаклін". Він захистив мою печінку та найяскравішу відпустку у 
житті. З такими помічниками я завжди готова до нових вражень та пригод.

Часто ездим мы в походы,
Когда позволяют нам доходы.
Аптечка есть стабильная.
И по составу очень сильная.
Когда уж сильно переел,
То Наусилиума съел.
А если выпил очень много,
То к Гепаклину прямая дорога.

А так как питаемся мы как попало
И регулярного стула вдруг не стало,
Лактофор - друг верный на помощь придет 
От странного стула он всех нас спасет.
Нервишки шальные успокоятся, кстати,
Когда примешь ты Анантавати.



Ключка Зоя
Черкаси

Найкраща відпустка - це відвідування Дубаї.  Пустиня, а в ній така краса. 
Найбільша вежа в світі "Бурдж -Халіфа" висотою 828 м., лазерне шоу, музичний 
Водний фонтан, такий цікавий з висоти 125 поверху. А всесвітньо відомий парк 
"Miracle Garden". Була надзвичайно здивована побаченим та досі під емоційним 
враженням від яскравої казки! Тепле море і величезне колесо огляду. Чудові спогади! 
А без аптечки не подорожуй!

Філатова Тетяна
Дніпро

Поїхали ми на відпочинок, і організм вирішив 
зробить падлючий вчинок,
Видались шалені вихідні,
На щастя в поміч нам приходе завжди Гепаклін,
Миттю він позбавив нас токсичних речовин!!!
І в раз про відпочинок ми згадали,
В аквапарк скоріш помчали!!!
Відпочинок 2019 врятував нам Гепаклін! На радощах на морі пішли в кафе, а там 
гуляй шлунок та плач печінка!!! шашлик + коньяк + танці та всілякі їства, на щастя з 
собою був Гепаклін, врятував і нас і наш відпочинок, і на ранок не було похмілля!!!

Одного разу, батьки вирішили поїхати у Карпати … і все-таки відважилися зі 
мною. Доречі, мені на той час було 3 рочки. Я така рада, що мене беруть з собою. Гори, 
ліси, рівки…це все нове і таке цікаве. Опинившись у Карпатах, перед горою Говерлою, 
треба було йти пішки...а вона така велика...мати не може нести мене, а батько 
залишився чекати. Йду сама…Починається дощ, камені слизькі...страх охопив не 
тільки мене, батьків також. І тут, не довго думаючи, один дядько бере мене на плечі і несе. Аж після того, всі 
ми дійшли висновку, як мати і батько могли це дозволили, бо міг і він впасти. Але і з них всіх, я була така рада, 
адже мені 3 роки, а я вже на вершині Говерли. 

Войтюк Наталія 
Гусятин / Тернопільська

Кривушина Оксана  
Харків

Відпустка - це завжди хвилююча подія, а подорож до екзотичної країни 
тим паче. Слід заздалегідь подбати про всі форс-мажорні проблеми. 
Завдяки "Анантаваті", мої переживання, щодо зборів валіз і перельоту, 
були забуті. І ось дорога до аеропорту, паспортний контроль, літак, 
декілька годин в повітрі і я вже біля блакитного моря та теплого піску. 
Екзотичні фрукти, м'ясні і рибні делікатеси, як тут не спокуситися на це 
все? Добре що зі мною були мої добрі друзі "Наусиліум" і "Лактофор", 
мій шлунок був спокійний. Далі була вечірка біля басейну і тут я теж 
нічого не боялась, адже  в моїй аптечці знайшовся "Гепаклін". Відпустка 
пройшла без наслідків, а після неї залишились тільки хороші спогади.
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