
13 г = 30 таблеток
СКЛАД
1 таблетка містить:
Діючі речовини Кількість
Вітаміни
Вітамін С (у вигляді кислоти аскорбінової) 90 мг (94,5 мг)

Вітамін Е (у вигляді DL -альфа токоферолу ацетату) 18 мг (28,4 мг)
Вітамін А 333,0 мкг
Вітамін В3 (у вигляді ніацинаміду) 7,5 мг (7,9 мг)
Пантотенова кислота (у вигляді D-кальцію 
пантотенату) 3,0 мг (3,7 мг)

Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) 6,0 мг (7,7 мг)
Вітамін В1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) 2,4 мг (3,5 мг)
Вітамін В2 (у вигляді рибофлавіну) 1,5 мг (1,6 мг)
Вітамін В9 (у вигляді кислоти фолієвої) 300 мкг
Вітамін В7 (у вигляді біотину) 30 мкг
Вітамін В12 (у вигляді цианокобаламіну) 1,5 мкг (0,002 мг)
Мінерали
Цинк (у вигляді цинку цитрату тригідрату)
Хром (у вигляді хрому ІІІ хлорид гексагідрату)

12 мг (38,4 мг)
200 мкг (1,0 мг)

допоміжні інгредієнти: целюлоза, желатин свинячий, кремнію діоксид, 
гліцериди парціальні високоланцюгові, натрію кроскармелоза, гліцерил 
тристеарат, желатин риб’ячий, фруктоза, крохмаль кукурудзяний, магнію 
стеарат, гліцерин. Не містить ГМО.
Харчова (поживна) цінність 100 г продукту, г: білки – 7,6; жири 6,12; 
вуглеводи – 3,2.
Енергетична цінність (калорійність), ккал/100 г: 98,5. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як  
додаткове джерело вітамінів та мінералів.
Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
До складу входять 11 вітамінів та 2 мікроелементи: хром та цинк.
Хром зменьшує потяг до солодкого, домогає дотримуватись дієти.*Цинк 
позитивно впливає на вуглеводний обмін.** *** За рахунок комплексу 
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поповнюється денна потреба в вітамінах і мінералах і відновлюються 
обмінні процеси в організмі.****
ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не застосовувати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компо-
нентів добавки, алергічні реакції.
Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики 
захворювань.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ДОБОВА ДОЗА
Дорослим застосовувати 1 таблетку на добу впродовж 2 місяців. Перерва 4 – 6 
тижнів. 
Не використовувати як замінник повноцінного та збалансованого харчування! 
Не перевищувати рекомендовану добову дозу! Дієтичні добавки не є заміною 
різноманітного харчування та здорового способу життя.
УПАКОВКА
По 10 таблеток у блістері, по 3 блістера у картонній коробці.
УМОВИ ТА ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С, не-
доступному для дітей місці. Не вживати, якщо минув термін придатності, 
зазначений на упаковці! 
Термін придатності – 3 роки з дати виготовлення.
Не є лікарським засобом!
Номер партії виробництва вказано на картонній коробці.
Виробник: Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина, Кальверштрасе 7, 
71034 Бьоблінген, тел. + (49) 7031/620 4-0, fax: + (49) 7031/620 4-31, 
info@woerwagpharma.de, www.woerwagpharma.de
Представник/ Імпортер: ТОВ «КГК», Україна, 04112 Київ, 
вул. Дегтярівська, 62, тел.+38(050)1897867.
Компанія Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко. КГ з Німеччини, бажає Вам міцного здоров’я.

*  Забелина В.Д. „Дефицит витаминов у больных сахарным диабетом-пути 
компенсации“ Consilium provisorum, 2004/№5

**      Тутельян В.А., Спиричев В.Б. „Микронутриенты в питании здорового и 
больного человека“ Колос, 2002

***    Балаболкин М.И., Клебанова Е.М. (2006) Витаминно-минеральные 
комплексы в комплексной терапии сахарного диабета и его сосудистых 
осложнений. Клиническая эндокринология, 2006/№2

****  Корпачев В.В. „Витаминно-минеральный комплекс  
«Витамины для больных диабетом» в терапии сахарного  
диабета и профилактике его осложнений“, Український  
медичний часопис, 2013/№2


