
«СИНУДАФЕН» 

Дієтична добавка 

30 капсул 

якісна, оригінальна і безпечна дієтична добавка на рослинній основі 

 

Cклад: 1 капсула масою 380 мг – 420 мг містить екстракт квіток бузини (Sambucus nigra); екстракт квіток 

коров’яку (Verbascum L); екстракт трави вербени (Verbena officinalis); екстракт квіток липи (Tilia vulgaris); 

екстракт листя андрографісу волосистого (Andrographis paniculata), що містить 98 % андрографолідів; 

екстракт листя м’яти перцевої (Mentha piperita); наповнювач (целюлоза); желатин; антиспікаючий агент 

(кремнію діоксид); барвники (титану діоксид, заліза оксиди та гідроксиди, патентований синій V). 

 

Назва активної речовини  1 капсула містить 

Екстракт квіток бузини  55 мг 

Екстракт квіток коров’яку  55 мг 

Екстракт  трави вербени  50 мг 

Екстракт квіток липи  15 мг 

Екстракт листя андрографісу волосистого,  

що містить 98 % андрографолідів 

15 мг 

14,7 мг 

Екстракт листя м’яти перцевої  10 мг 

 

Рекомендації до споживання: «Синудафен» доповнює Ваш щоденний раціон біологічно-активними 

речовинами рослинних екстрактів, які підтримують нормальний функціональний стан придаткових 

пазух носа і сприяють належному функціонуванню синусів і слизових оболонок верхніх дихальних 

шляхів. Крім того, складові продукту допомагають підтримувати оптимальний стан імунної системи 

під час поширення застудних захворювань. 

 

Екстракт квіток бузини чорної 

 має секретолітичні властивості, підтримує нормальний функціональний стан придаткових пазух 

носа; 

 сприяє нормалізації роботи війчастого епітелію бронхів, відновленню дренажу і вентиляції 

навколоносових пазух; 

 є джерелом флавоноїдів, завдяки чому сприяє кращому функціонуванню імунної системи і 

оптимізує антиоксидантний захист організму. 

 

Екстракт суцвіття липи 

 є джерелом флавоноїдів, ефірної олії, дубильних речовин, кислот, солей і вітамінів; 

 сприяє виведенню з організму шкідливих речовин. 

  

Екстракт трави вербени 

 сприяє нормалізації обміну речовин в організмі та має загальнозміцнюючу і тонізуючу дію;  

 гармонізує дію інших рослинних екстрактів.  

 

Екстракт трави коров’яка 

 оптимізує процес самоочищення дихальної системи і придаткових пазух носа;  

 містить компоненти, які нормалізують вироблення слизу в дихальних шляхах, що впливає на 

належне функціонування придаткових пазух носа. 

 

Екстракт з листя андрографісу волосистого 

 допомагає підтримувати фізіологічний баланс імунної системи під час поширення застудних 

захворювань; 

 сприяє належному функціонуванню слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. 

 

Екстракт з листя м’яти перцевої 

 є джерелом біологічно-активних речовин, які  оптимізують вироблення і нормальне виведення 

бронхіального секрету; 

 спричиняє м'який заспокійливий ефект. 

 



Застереження до споживання  

При підвищеній чутливість до окремих компонентів продукту застосування протипоказано.    
Не вживати вагітним та жінкам, які годують груддю. У зв’язку з недостатністю досвіду не 

рекомендується вживати дітям до 12 років. 

Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. 

Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. 

 

Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим та дітям віком від 12 років – 1-2 капсули 

на добу після їди.  

Тривалість курсу споживання – від 7 до 14 днів або за рекомендацією лікаря. 

 

Форма випуску: капсули тверді; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у пачці.  

Номер партії (серії) виробництва, кінцева дата споживання (дата закінчення терміну 

придатності): вказано на упаковці. 

Термін придатності: 24 місяці. 

Умови зберігання: при кімнатній температурі, в сухому недоступному для дітей місці. 

Виробник: «НОРД ФАРМ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 02-672, 

м. Варшава, вул. Доманевська 37, приміщення №2.43, Польща. 
Замовник (прийняття претензій): ПАТ «Фармак»,  вул. Фрунзе, 63, м. Київ,  04080, Україна.                

Тел.: +38044 496 87 87. 

 

Не є лікарським засобом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


