
Рекомендації  до  споживання: має  детоксикаційні  властивості.  Сприяє  виведенню
токсичних  речовин  з  організму,  відновленню  кишкової  мікрофлори.  Може  бути
рекомендований для нормалізації функціонування органів травлення, в тому числі після
алкогольно-харчових перевантажень.
Рекомендовано порадитися з лікарем.
Склад, пакет-саше, маса  вмісту 6 g(г):г):): кремнію діоксид (високодисперсний колоїдний),
ліофілізований  концентрат  топінамбуру  (інулін),  екстракт  яблучних  вичавок  (очищений
пектин), ароматизатор яблука.
Термін  вживання: 3-5  днів.  При  вірусних  гепатитах  термін  вживання  залежить  від
тяжкості перебігу захворювання і становить 7-10 днів.
Термін вживання може бути подовжений до 10-15 днів за рекомендації лікаря.
Спосіб вживання: добова доза для дорослих і дітей віком від 12 років становить 6 саше-
пакетів, при необхідності добову дозу можна збільшити до 12 саше-пакетів. Для дітей від 3
до 12 років добова доза становить 2-3 саше-пакети (12-18 g(г)). Добову дозу розподіляти
на 3-4 прийоми.
Спосіб приг):отування: вміст 1-2 саше-пакетів (6-12 g(г)) розчинити у півсклянки-склянці
питної води. Готувати  безпосередньо перед вживанням. Приготовану суспензію приймати
за 1 годину до їди або прийому лікарських засобів.
Забороняється вживання сухог):о порошку перорально.
Застереження при застосуванні: підвищена особиста чутливість до компонентів, діти до
3 років, вагітні жінки та жінки, які годують груддю. 
Протипоказано  при  виразковій  хворобі  шлунка  та  дванадцятипалої  кишки  у  стадії
загострення.  Виразки  та  ерозії  слизової  оболонки  кишечнику.  Шлункові  та  кишкові
кровотечі. Кишкова непрохідність.
Діетичну  добавку  не  слід  використовувати  як  заміну  повноцінног):о  раціону
харчування.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденног):о споживання.
Утилізувати шляхом викидання до сміттєзбірника.
Харчова (г):поживна) цінність щоденної кількості – саше (г):12 g(г):г):)):
білки – 0,50 g(г), жири – 0,08 g(г), вуглеводи – 10,16 g(г).
Енерг):етична цінність (г):калорійність) щоденної кількості – 2 саше (г):12 g(г):г):)):
43,70 ckal (ккал)/ 151,80 kJ (кДж).
Умови зберіг):ання: за температури від 0°С до 25°С, в захищеному від світла місці, при
відносній вологості повітря не вище ніж 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення.
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