
Листок-вкладка
 

Склад: 1 капсула містить: основна речовина:  екстракт кореню валеріани сухий —  
300 mg (мг); допоміжні речовини:  мікрокристалічна целюлоза, карбонат кальцію,  
діоксид кремнію, магнію стеарат, желатин (оболонка капсули).

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність)
однієї капсули: білки – 0,06 g (г), вуглеводи – 0,003 g (г), жири – 0,001 g (г);
1,55 kJ (кДж)/0,37 kcal (ккал);

 білки – 17,8 g (г), вуглеводи – 8,3 g (г), жири – 0,2 g (г); 456 kJ (кДж)/109 kcal (ккал).
Рекомендації щодо споживання:  
раціону харчування як додаткове джерело ефірної олії валеріани та валеренової кислоти

нервової системи під час стресу та нервового перевантаження, зниження тривожності; 
зменшення інтенсивності проявів клімактеричного синдрому.
Має заспокійливі властивості. 
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дітям старше  

 
 

приймати 1 капсулу за 30 хвилин до сну або двічі протягом вечора: 1 капсулу  

Курс споживання визначає лікар індивідуально.  
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо споживання:  

Під час прийому слід утримуватися від керування транспортними засобами та виконання 
іншої роботи, яка потребує підвищеної уваги, швидких психічних та рухових реакцій.
Протипоказання: вагітність та період лактації, індивідуальна непереносимість 

Форма випуску:

Маса нето однієї капсули:  340 mg (мг) ± 5%.
Строк придатності:
Умови зберігання:

 

фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва:  
Україна,  20741, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Сунки, вул. Центральна, 1.

Добавка дієтична

капсули №10, №20 або №60; по 10 капсул в блістері, по 1, 2 або 6 
блістерів в картонній пачці.



Листок-вкладыш
Добавка диетическая 

 

Состав: 1 капсула содержит: основное вещество:
вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, 

карбонат кальция, диоксид кремния, магния стеарат, желатин (оболочка капсулы).

одной капсулы: (г) (г),
(г); 1,55 kJ (кДж) / 0,37 kcal (ккал);

(г) (г) (г); 456 kJ (кДж)/109 kcal (ккал).
Рекомендации по применению:  

 
 

тревожности; снижения интенсивности проявлений климактерического синдрома.  
Обладает успокаивающими свойствами.

 принимать детям старше 12 

запивая достаточным количеством жидкости. При нарушениях сна лучше принимать 

 
Перед применением рекомендуется консультация врача.
Предостережение относительно потребления:  

 
ценного рациона питания. Во время приема следует воздержаться от управления транс-

-

Противопоказания: -

Форма выпуска:

Масса нетто 1 капсулы:  340 mg (мг) ± 5%.

капсулы №10, №20 или №60; по 10 капсул в блистере, по 1, 2 или 6 
блистеров в картонной пачке.

Срок годности:
Условия хранения:

 °С и относительной влаж-

 
ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ», Украина, 02088, г. Киев, ул. Евгения Харченко, 55, тел.: +38 (044) 377-51-15; 
фактический адрес мощностей (объекта) производства:  
Украина, 20741, Черкасская обл., Смелянский р-н, с. Сунки, ул. Центральная, 1.

сухой - 300 mg (мг); 


