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Склад: кремнію діоксид колоїдний безводний  
 
Рекомендації до застосування: рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону 
харчування, з метою нормалізації функціонального стану кишечника. Сприяє виведенню 
токсичних речовин з організму, зниженню симптомів інтоксикації, у тому числі алкогольної. 
Має антиоксидантні та детоксикаційні властивості. Перед застосуванням рекомендується 
проконсультуватися з лікарем.  
 
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: добавку застосовують у вигляді водної 
суспензії, яку приймають внутрішньо за 1 годину до вживання їжі або прийому лікарських 
засобів.  
 
Приготування водної суспензії добавки:  
У флакон, або контейнер, який містить порошок, необхідно додати прокип’ячену та 
охолоджену або нейтральну негазовану воду.  
Флакон з порошком, який містить 12 г кремнію діоксиду: до вмісту флакона додати води до 
мітки (250 мл). Вміст флакона ретельно збовтати до отримання однорідної суспензії.  
Флакон з порошком, який містить 2 г кремнію діоксиду: до вмісту флакона додати води до 
плечика (50 мл). Вміст флакона ретельно збовтати до отримання однорідної суспензії.  
Добова доза для дорослих і дітей старше 12 років становить 12 г, за необхідності може бути 
збільшена до 24 г. Добову дозу розподіляють на 3 - 4 прийоми. Максимальна разова доза не 
повинна перевищувати половини добової дози.  
Рекомендований термін вживання - від 3 до 7 днів, в подальшому термін вживання 
узгоджується з лікарем.  
Не використовувати як замінник повноцінного та збалансованого харчування! Не 
перевищувати рекомендовану добову дозу!  
 
Протипоказання: Не рекомендується вагітним та жінкам, які годують груддю, при особистій 
підвищеній чутливості до складових компонентів.  
 
Упаковка: по 2 г, або 12 г у флаконах (полімерні). 1 флакон (по 12 г) вміщений в картонну 
коробку або без картонної коробки. 8 флаконів (по 2 г) вміщені у картонну коробку або без 
картонної коробки.  
 
Умови та термін зберігання (кінцевий термін реалізації або дата виготовлення і термін 
придатності до споживання). Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при 
температурі не вище 25°С.  
Готову суспензію зберігати у щільно закритій тарі при температурі від 8 до 15° С не більше 32 
годин.  
 
Термін зберігання - два роки від дати виробництва.  
 
Не є лікарським засобом!  
 
Виробник: ТОВ «Исток-Плюс», Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4. 


