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Склад: 1 капсула містить активні компоненти: екстракт топінамбура - 70 мг, екстракт
чорниці - 60 мг, екстракт часнику - 50 мг, екстракт кориці - 40 мг, екстракт папайї - 30 мг,
екстракт авокадо - 30 мг, екстракт мигдалю - 20 мг, екстракт манго - 15 мг, екстракт
шпинату - 15 мг, вiтамін C (аскорбінова кислота) - 25 мг, допоміжні речовини:
мікрокристалічна целюлоза (наповнювач), діоксид кремнію (запобігає злежуванню),
кальцію стеарат (запобігає злежуванню), оболонка капсули: желатин.
Поживна (харчова) цінність на 100 г: білки - 15,08; жири - 0; вуглеводи - 27,67.
Калорійність (енергетична цінність) на 100 г: 171 ккал (715,40 кДж).
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Рекомендації до споживання: допомагає знизити рівень цукру в крові; стимулює
інсулінові рецептори і підвищує здатність клітин використовувати глюкозу; знижує високі
рівні тригліцеридів і холестерину; через специфіку використовуваної водної витяжки не
дратує шлунок; можна приймати тривалий час, в тому числі з медикаментозною терапією;
ефективний для лікування діабету типу ІІ (діабет другого типу).
Може бути рекомендована лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування, як
додаткове джерело біологічно активних речовин: аліцину, інуліну; антоціану, флавоноїдів,
глікозидів, фітостеринів, вітаміну С та мікроелементів: мангнію, калію, заліза з метою
поліпшення обміну речовин та загального зміцнення організму.
Рекомендовано дотримуватися збалансованого рацiону харчування, обмежувати тваринні
жири, цукор, солодощі, алкоголь.
Застереження при споживанні: iндивiдуальна чутливість до окремих компонентів
продукту, вагітність та період лактації. Не використовуйте після закінчення терміну
придатності зазначеного на упаковці або при порушенні цілісності упаковки.
Спосіб споживання: хворим на діабет типу ІІ (діабет другого типу) по 1 капсулі 1-2 рази на
день: 1 капсулу вранці після сніданку, 1 капсулу ввечері за півгодини до сну, запиваючи 200
мл води.
Термін споживання: узгоджується з лікарем.
Форма випуску: 400 мг± 7,5% по 10 капсул в блістері.
Умови зберігання: зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла
місці, при температурі від 0°С до 25°С та відносній вологoсті не більше 70%.
Дата виготовлення: зазначено на упаковці. Без ГМО.
Срок придатності: 24 місяці від дати виробництва.
Виробник: ТОВ «Олігар», 04074, Україна, м.Київ, вул.Вишгородська, 28/1;
тел.: +38 044 339-97-79. www.ferments6.com
Адреса виробництва: ТОВ «Технобіо», Україна, Харківська обл, Харківський район,
с.Вілхівка, вул. Студентська,13А.

