
Гербалор при застуді 

добавка дієтична 
 

Гербалор при застуді – продукт у вигляді таблеток, що містять спеціально підібрані 

активні компоненти. 

Вітамін С – сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, що допомагає 

зменшити виснаження і втому організму. Підтримує імунітет та має антиоксидантні 
властивості. 

Цинк – позитивно впливає на підвищення опірності організму під час застудних 

захворювань.  

Рутин – стимулює імунну систему та підтримує організм під час вірусних інфекцій. 

Підвищує всмоктування вітаміну С. 
Саліциламід – підтримує організм під час застудних захворювань, лихоманки, 

запалень, болю у горлі чи головного болю. 

 

Склад, 1 таблетка, 300 мг: вітамін С (аскорбінова кислота), рутин, цинк, целюлоза 

мікрокристалічна, гідроксипропілцелюлоза, саліциламід, *кремнію діоксид, тальк, 

цукралоза, триацетин, титану діоксид, поліетиленгліколь, лецитин соєвий. 

 

Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: білки – 0,37 г, вуглеводи – 90,38 г, 

жири – 0,12 г, цукри – 0,65 г. Енергетична цінність (калорійність) на 100 г 

продукту: 655,43 кДж (236,67 ккал). 

 

Рекомендовано до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних 

речовин для підтримки імунітету при сезонних застудних захворюваннях та грипі. 

Допомагає підвищити імунний опір організму. Для застосування у якості допоміжної 
терапії при грипі, застуді, вірусних захворюваннях, які супроводжуються 

лихоманкою, болем у горлі та головним болем.  

 

Вживати: по 1 таблетці 3 рази на добу. 

Спосіб застосування: краще приймати під час їжі запиваючи невеликою кількістю 
води. 

Термін вживання: протягом 3-5 днів, в подальшому термін споживання 

узгоджується з лікарем.  

 

Застереження при застосуванні. 

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед вживанням слід 

проконсультуватися з лікарем.  

 

Протипоказання.  

Не використовувати, якщо у Вас спостерігалась підвищена чутливість до будь-якого 
із компонентів добавки. Продукт не повинен використовуватися в якості замінника 

повноцінного харчування. Не вживати під час вагітності чи годування груддю. Не 

використовувати дітям до 16 років. Не застосовувати при порушеннях кислотно-

лужного балансу (цукровий діабет, уремія, судоми). Не вживати при загостренні 

виразкової хвороби шлунка або дванадцятипалої кишки. Не використовувати при серцевій 
недостатності, при порушеннях згортання крові. 

 

Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для 

дітей місці, при температурі 25 °С. 



Форма випуску: по 10 або 20 або 30 таблеток, вкритих плівковою оболонкою у 

блістерах в картонній коробці. 
Маса нетто: 3 г (10 таблеток) або 6 г (20 таблеток) або 9 г (30 таблеток). 

Без ГМО. Не є лікарським засобом. 

Термін придатності: 2 роки. 

Виготовлено: Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А., вул. Пельплиньска 19, 83-

200, Старогард Гданьски, Польща, тел.: + 48 22 364 61 00, факс: + 48 22 364 61 02. 
Представництво виробника в Україні, яке здійснює функції щодо прийняття 

претензій від споживачів та несе відповідальність за якість, безпеку продукту:  

Представництво «Фармацевтичний завод “Польфарма” С.А.», 01004, м. Київ, вул. 

Горького, 7-В, тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87, e-mail: 

uaoffice@polpharma.com. 
Імпортери в Україні:  

ТОВ «БаДМ», 49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10;  

ТОВ «Вента. ЛТД», 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А, тел. (056) 370 35 00;  

СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10; 

ТОВ «ФРАМ КО», 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська 

Борщагівка, вул. Леніна, 114, тел. (044) 498-29-90; 

ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 26, тел. (057) 714-06-03. 

 

 


