Диетическая добавка (биологически активная добавка)
СИРОП «БИОЛИКСИР № 1»
«ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СНА»
В основе всех сиропов «Биоликсир» содержится экстракт плодов шиповника, обладающий
иммуностимулирующим, антиоксидантным, витаминным и другими полезными свойствами.
Современная технология изготовления сиропов «Биоликсир» позволяет максимально сохранять все необходимые биологически активные вещества, которые содержатся в лекарственных растениях, а густые экстракты, вводимые в сиропы «Биоликсир» содержат только необходимые биологически активные вещества растительного происхождения, которые обладают
высокой фармакологической эффективностью, направленностью действия, быстротой усваивания и отсутствием побочных эффектов.
Благодаря широкому ассортименту, удобству применения, высокой эффективности и отсутствию побочных эффектов, а также приятному вкусу и аромату целебных растений, входящих
в состав сиропов «Биоликсир», их можно использовать в сочетании с базисной терапией при
лечении и для профилактики многих заболеваний у взрослых и детей.
Производитель. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ»
(для ЧП «Лекраст»), Украина, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20.
Состав:
действующие вещества: 100 мл сиропа содержат экстракта плодов шиповника 6,4 мл;
экстракта шишек хмеля 6,4 мл; экстракта плодов боярышника 6,4 мл; экстракта травы пустырника 6,4 мл; экстракта травы донника 6,4 мл;
вспомогательные вещества: сахар, вода очищенная, кислота лимонная, кислота сорбиновая.
Форма выпуска. Сироп во флаконах по 100, 150, 200, 250 мл.
Рекомендации по применению. Употреблять как диетическую добавку к рациону питания
с целью улучшения психоэмоционального состояния при нервных и физических перенапряжениях, нормализации сна и общего укрепления организма.
Дополнительные рекомендации. Рекомендуется применять сироп в качестве общеукрепляющего, витаминного, успокоительного и вспомогательного средства при состояниях,
сопровождающихся психоэмоциональными расстройствами, нарушениями сна, переутомлением, раздраженностью и нервным возбуждением, которые возникли вследствие перенапряжения нервной системы, физических нагрузок, а также после тяжелых заболеваний; при бессоннице у пожилых людей; у женщин во время климакса. Восстанавливает необходимый уровень
природных веществ в организме, которые содержатся в экстрактах растений сиропа.
Способ применения. Перед применением взболтать. Принимать внутрь за 30 минут до еды,
можно разводить с водой или добавлять в теплый чай.
Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1-2 столовых (15-30 мл) ложки три раза в день
в течение 30-45 дней.
Детям от 7 до 12 лет принимать по 2 чайных (10 мл) ложки три раза в день в течение 25-30 дней.
Детям от 3 до 7 лет принимать по 1 чайной (5 мл) ложке три раза в день в течение 20-25 дней.
Желательно проводить повторные курсы 3-4 раза в год. Количество повторных курсов и длительность применения необходимо согласовать с врачом.
Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам. Сахарный диабет.
Особые указания. Применение в период беременности и кормления грудью возможно, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск. Сироп не является лекарственным средством.
Условия хранения. Хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света
и недоступном для детей месте при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности
воздуха не более 75 %.
Срок годности. 18 месяцев от даты изготовления и 21 день после открытия флакона. Не
применять после окончания срока годности.
Дата изготовления. Смотрите на упаковке.

Дієтична добавка (біологічно активна добавка)
СИРОП «БІОЛІКСИР № 1»
«ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СНУ»
В основі всіх сиропів «Біоліксир» міститься екстракт плодів шипшини, який має імуностимулюючу, антиоксидантну, вітамінну та інші корисні властивості. Сучасна технологія виробництва
сиропів «Біоліксир» дозволяє максимально зберегти усі необхідні біологічно активні речовини, що містяться в лікарських рослинах, а густі екстракти, що вводяться в сиропи «Біоліксир»
містять тільки необхідні біологічно активні речовини рослинного походження, які мають високу
фармакологічну активність, направленість дії, швидко засвоюються та не мають побічної дії.
Завдяки широкому асортименту, зручності застосування, високій ефективності та відсутності побічної дії, а також приємному смаку та аромату цілющих рослин, що входять до складу
сиропів «Біоліксир», їх можна використовувати у поєднанні з базисною терапією при лікуванні
та для профілактики багатьох захворювань у дорослих та дітей.
Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ» (для ПП «Лекраст»),
Україна, м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20.
Склад:
діючі речовини: 100 мл сиропу містять екстракту плодів шипшини 6,4 мл; екстракту шишок
хмелю 6,4 мл; екстракту плодів глоду 6,4 мл; екстракту трави пустирника 6,4 мл; екстракту
трави буркуну 6,4 мл;
допоміжні речовини: цукор, вода очищена, кислота лимонна, кислота сорбінова.
Форма випуску. Сироп у флаконах по 100, 150, 200, 250 мл.
Рекомендації до застосування. Вживати як дієтичну добавку до раціону харчування з метою
покращення психоемоційного стану при нервових та фізичних перенавантаженнях, нормалізації сну та загального зміцнення організму.
Додаткові рекомендації. Рекомендується застосовувати сироп в якості загальнозміцнюючого, вітамінного, заспокійливого та допоміжного засобу при станах, що супроводжуються
психоемоційними розладами, порушеннями сну, перевтомою, роздратованістю та нервовою
збудженістю, що виникли внаслідок перенапруги нервової системи, фізичних навантаженнях
та після тяжких захворювань; при безсонні у людей похилого віку; у жінок під час клімаксу.
Відновлює рівень необхідних природних речовин в організмі, що містяться в екстрактах рослин
сиропу.
Спосіб застосування. Перед застосуванням збовтати. Приймати всередину за 30 хвилин
до прийому їжі, можна розводити з водою або додавати до теплого чаю.
Дорослим та дітям старше 12 років приймати по 1-2 столових (15-30 мл) ложки тричі на день
протягом 30-45 днів.
Дітям від 7 до 12 років приймати по 2 чайні (10 мл) ложки тричі на день протягом 25-30 днів.
Дітям від 3 до 7 років приймати по 1 чайній (5 мл) ложці тричі на день протягом 20-25 днів.
Бажано проводити повторні курси 3-4 рази на рік. Кількість повторних курсів та тривалість
застосування необхідно узгодити з лікарем.
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів. Цукровий діабет.
Особливі вказівки. Застосування під час вагітності та годування груддю можливе, якщо очікувана користь перевищує потенційний ризик. Сироп не є лікарським засобом.
Умови зберігання. Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла
та недоступному для дітей місці при температурі від 0 °С до 25 °С та відносній вологості повітря
не вище 75 %.
Термін придатності. 18 місяців з дати виготовлення та 21 доба після розкриття флакону. Не
застосовувати після закінчення терміну придатності.
Дата виготовлення. Дивіться на упаковці.

