Пектолван® Фіто Ісландський Мох
Дієтична добавка
Якісна та оригінальна дієтична добавка
Підтримка дихальної системи
Назва: дієтична добавка “Пектолван® Фіто Ісландський Мох”
1 капсула містить екстракт густий відхаркувальний – 125 мг (mg), в тому числі:
екстракт цетрарії ісландської (Extractum Cetraria)
20,0 мг (mg)
екстракт трави чебрецю (Extractum Тhyme Vulgaris)
20,0 мг (mg)
екстракт кореню оману (Extractum Inulae)
30,0 мг (mg)
екстракт кореню мильнянки (Extractum Saponariae) 5,62 мг (mg)
екстракт трави гісопу (Extractum Hyssopi)
20,0 мг (mg)
Інгредієнти: екстракт густий відхаркувальний (екстракт кореню оману, екстракт цетрарії
ісландської, екстракт кореню мильнянки, екстракт трави гісопу, екстракт трави чебрецю,
гліцерин, вода), поліетиленгліколь, повідон, желатин, гліцерин, сорбітол, вода очищена.
Не містить цукру.
Рекомендації до споживання: комплексна дія «Пектолван® Фіто Ісландський Мох» на слизову
оболонку усіх відділів дихальних шляхів обумовлена сукупним ефектом комбінації натуральних
екстрактів слані цетрарії ісландської, трави чебрецю, кореню оману, кореню мильнянки та трави
гісопу.
Комплекс екстрактів лікарських рослин в капсулах «Пектолван® Фіто Ісландський Мох» сприяє
належному функціонуванню слизових оболонок дихальних шляхів при наступних станах:
- при станах, що супроводжуються дратівливим кашлем, захриплістю, які викликані нестачею
біологічно активних речовин, що підтримують власну секрецію слини у ротовій порожнині та
сприяють утворенню захисного шару на слизовій оболонці дихальних шляхів, а також під час
поширення простудних захворювань;
- першіння та відчуття сухості в горлі в приміщеннях із низькою вологістю та під час
поширення простудних захворювань;
- «Пектолван® Фіто Ісландський Мох» може бути використаний як додаткове джерело
сапонінів, полісахаридів, ефірних олій, мікроелементів та вітамінів для підтримки нормального
стану бронхо-легеневої системи, у т.ч. під час поширення простудних захворювань.
НАУКОВО ДОВЕДЕНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНГРЕДІЄНТІВ «ПЕКТОЛВАН® ФІТО ІСЛАНДСЬКИЙ
МОХ»
• Екстракту цетрарії ісландської (ісландського моху) притаманні протизапальні,
пом’якшувальні і відхаркувальні властивості та здатність до захисту слизової оболонки
дихальних шляхів від дії шкідливих чинників оточуючого середовища. Також він виявляє
комплексну активність, що проявляється в обволікаючому, заспокійливому, імуномодулюючому
та антибактеріальному ефектах.
• Екстракт трави чебрецю має секретолітичні та спазмолітичні властивості, підтримує
нормальний функціональний стан слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Також були
підтверджені антибактеріальні властивості екстракту, зумовлені тимоловим компонентом трави
чебрецю.
• Екстракт кореню оману має антисептичні властивості, а ефірні масла, що входять до його
складу, стимулюють рухову активність війок миготливого епітелію дихальних шляхів і чинять
відхаркувальну дію.
• Екстракт кореню мильнянки містить сапоніни, які чинять відхаркувальну дію.
• Екстракт трави гісопу проявляє виражену антибактеріальну активність, так як містить
сполуки з антимікробними властивостями. Крім того, доведено, що навіть малі кількості
ефірного масла гісопу проявляють антиоксидантну активність.
Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту.
Немає достатньої інформації щодо застосування «Пектолван® Фіто Ісландський Мох» під час
вагітності і годування груддю, тому перед застосуванням для даної категорії споживачів
потрібно проконсультуватися з лікарем.
У зв’язку з недостатністю досвіду застосування не рекомендується вживати дітям до 12 років.

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: капсули рекомендовано приймати
дорослим та дітям старше 12 років внутрішньо, після їди, не розжовувати та запивати
достатньою кількістю води.
Добова доза становить по 1-2 капсули 2 рази на добу, або за рекомендацією лікаря.
Тривалість споживання – 10-14 днів або за рекомендацією лікаря.
Форма випуску: м’які капсули. По 10 капсул у блістері; по 2 або 3 блістери у пачці.
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.
Мінімальний термін придатності: краще спожити до кінця дати зазначеної на упаковці,
термін придатності – 2 роки.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та
недоступному для дітей місці.
Виробник. АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74.
Найменування та місцезнаходження оператора ринку (прийняття претензій від
споживачів): АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.
Тел.: +38 (044) 239 19 40.
Без ГМО.
Не є лікарським засобом.
Дата останнього перегляду: 27.09.2019 р.

