ДОДАТОК А
до науково-експертної оцінки
дієтичної добавки «ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ» / «VENODIOL FORTE», таблетки,
виробництва УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш., Туреччина /
WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC. A.S., Turkey
№ 10______________

ТЕКСТ МАРКУВАННЯ
Дієтична добавка
«ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ» / «VENODIOL FORTE»

від « 22» лютого 2021 р.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Склад:
1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить
основні речовини:
1000 мг (mg) мікронізованої очищеної флавоноїдної фракції, яка містить
 діосміну − 900 мг (mg);
 флавоноїдів у вигляді гесперидину − 100 мг (mg);
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна (наповнювач); желатин (желюючий агент); дезінтегрант:
натрію крохмальгліколят (тип А); тальк, магнію стеарат (змащувальні речовини); плівкове покриття: Оpadry®
Brown 85F265003:спирт полівініловий, макрогол, тальк; барвники: титану діоксид, заліза оксиди (жовтий та червоний).
Рекомендації щодо застосування: у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів з метою:
- загального зміцнення організму;
- поліпшення імунітету;
- нормалізації венозного і лімфатичного кровообігу в нижніх кінцівках і венах прямої кишки;
- зменшення відчуття важкості в нижніх кінцівках.
Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ має загальнозміцнюючі, ангіопротекторні та лімфотонізуючі властивості: сприяє підвищенню тонусу та поліпшенню еластичності венозних
судин, нормалізації проникності капілярів, прискоренню лімфатичного транспорту, пригніченню аутоагресивності лейкоцитів і макрофагів, а також блокуванню синтезу місцевих медіаторів запалення, нормальному кровотворенню та підвищенню захисних сил організму.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза:
Таблетки вживати під час прийому їжі, ковтати не розжовуючи; запивати 1 склянкою (200 мл (ml)) питної води.
Дорослим та особам похилого віку (65 років та старше) вживати по 1 таблетці на добу (вранці).
Курс споживання: 2 місяці, далі 2 місяці перерви.
При необхідності курс споживання можна повторити 2-3 рази на рік.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до складових компонентів; виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки в стадії загострення.
Форма випуску: таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах, №30, №60, №90, №120 у картонній
коробці.
Маса 1 таблетки: 1280,00 мг (mg) ± 5 %.
Вжити до (дата): вказано на упаковці.
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.
Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей
місці.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:
УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. A.Ш., Туреччина (15 Теммуз Махаллеші Джамі Йолу Джаддесі №50
Гюнешлі Багджилар/Стамбул, Туреччина) / WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC. A.S., Turkey (15 Temmuz
Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:50 Gunesli Bagcilar/Istanbul, Turkey);тел.: + 90 212 474 70 50; + 90 212 474 09 01.
Заявник: УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. A.Ш., Туреччина / WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE
TIC. A.S., Turkey.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера: вказано на упаковці.
Штрих - код: вказано на упаковці.
Виробник несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним у тексті маркування.
В.о. Директора
ДП «Державний науково-дослідний центр
з проблем гігієни харчування
МОЗ України»

В.Ф. Соловйова

ДОДАТОК Б
до науково-експертної оцінки
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WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC. A.S., Turkey
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від « 22» лютого 2021 р.
ТЕКСТ МАРКУВАННЯ
Функціональні властивості складових компонентів дієтичної добавки
«ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ» / «VENODIOL FORTE»

ВЕНОДІОЛ – флеботропний продукт (мікронізована очищена фракція біофлавоноїдів: діосміну та гесперидину),
що сприяє прояву комплексної ангіопротекторної та лімфотонізуючої дії, необхідної для системного впливу на
порушення венозного та лімфатичного відтоку з нижніх кінцівок. За своєю хімічною будовою діосмін та гесперидин належать до γ-бензопіренів, які є представниками групи біологічно активних речовин − біофлавоноїдів.
Біофлавоноїди – це сполуки, що отримують із рослинної сировини. Всі вони практично малорозчинні у воді,
тому погано всмоктуються у шлунково-кишковому тракті. Одним із шляхів покращення всмоктування речовини
є зменшення розмірів її часток, що підвищує сумарну площу контакту речовини із слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту і, внаслідок цього, всмоктування. Важливою особливістю ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ , що відрізняє його від інших веноактивних біофлавоноїдів, є мікронізація діосміну – спеціальна технологічна обробка, що
значно зменшує частки активного інгредієнту та забезпечує високу швидкість його всмоктування у шлунковокишковому тракті. Профілактична концентрація продукту в крові визначається вже через 4 години після прийому.
ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ сприяє підвищенню тонусу вен, і, що надзвичайно важливо, прискоренню лімфатичного
транспорту. Стосовно клітинних та молекулярних механізмів цього продукту − важлива його здатність сприяти
пригніченню аутоагресивності лейкоцитів та макрофагів, а також блокуванню синтезу місцевих медіаторів запалення.
При систематичному застосуванні ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ сприяє зменшенню вираженості проявів хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок органічної та функціональної природи.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:
УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. A.Ш., Туреччина (15 Теммуз Махаллеші Джамі Йолу Джаддесі №50
Гюнешлі Багджилар/Стамбул, Туреччина) /WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC. A.S., Turkey (15 Temmuz
Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:50 Gunesli Bagcilar/Istanbul, Turkey);тел.: + 90 212 474 70 50; + 90 212 474 09 01.
Заявник: УОРЛД МЕДИЦИН ЛІМІТЕД, Велика Британія / WORLD MEDICINE LIMITED, United Kingdom.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера: вказано на упаковці.
Штрих - код: вказано на упаковці.
Виробник несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним у тексті маркування.
В.о. Директора
ДП «Державний науково-дослідний центр
з проблем гігієни харчування
МОЗ України»

В.Ф.Соловйова
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