
Інструкція з використання 

«Синудафен для дітей» 

Дієтична добавка 

сироп 

Комплекс натуральних рослинних екстрактів  

Назва: дієтична добавка «Синудафен для дітей». 

Інгредієнти: екстракт квіток бузини (Sambucus nigra); екстракт плодів ацероли (Malpighia 

punicifolia), що містить 25 % природного вітаміну С; екстракт трави вербени (Verbena officinalis); 

екстракт суцвіття липи (Tilia cordata); екстракт квіток коров’яку (Verbascum thapsus); екстракт 

листя андрографісу волотистого (Andrographis paniculata); ізомальтулоза; концентрат лимонного 

соку; концентрат соку чорної моркви; натуральний лимонний ароматизатор; натуральний 

вишневий ароматизатор. 

В ДОБОВІЙ ДОЗІ СИРОПУ (5 мл (ml)) міститься: 

Екстракт квіток бузини  50 мг (mg) 

Екстракт плодів ацероли, в тому числі 

25 % вітаміну С 

50 мг (mg) 

12,5 мг (mg) 

Екстракт трави вербени  30 мг (mg) 

Екстракт суцвіття липи  15 мг (mg) 

Екстракт квіток коров’яку  10 мг (mg) 

Екстракт листя андрографісу волотистого 10 мг (mg) 

Рекомендації до споживання: «Синудафен для дітей» доповнює щоденний раціон дитини 

біологічно-активними речовинами рослинних екстрактів, які підтримують нормальний 

функціональний стан придаткових пазух носа і сприяють належному функціонуванню синусів і 

слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, завдяки чому «Синудафен для дітей» може 

застосовуватися при запальних процесах верхніх дихальних шляхів та придаткових пазух носа.  

НАУКОВО ДОВЕДЕНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНГРЕДІЄНТІВ дієтичної добавки «Синудафен для 

дітей»: 

Екстракт квіток бузини  
 має секретолітичні властивості, підтримує нормальний функціональний стан придаткових 

пазух носа; 

 сприяє нормалізації роботи війчастого епітелію верхніх дихальних шляхів, відновленню 

дренажу і вентиляції навколоносових пазух; 

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

оптимізує антиоксидантний захист організму. 

Квітки бузини містять ефірну олію (терпени та інші речовини), глікозиди, рутин, каротин, холін, 

алкалоїди, кислоти (яблучна, аскорбінова, валеріанова, хлорогенова, кавова), дубильні та 

мінеральні речовини, лентозани. Основні фармакологічні властивості квіток бузини – 

протизапальна, потогінна, сечогінна і м’яка відхаркувальна. Відзначаються також легкий 

послаблюючий і знеболювальний ефекти, здатність підвищувати опірність організму, квітки 

також мають антибактеріальну активність. 

Екстракт суцвіття липи 

 сприяє виведенню з організму шкідливих речовин; 

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

Екстракт суцвіття липи використовують при захворюваннях дихальних шляхів, компоненти 

екстракту спричиняють сильну потогінну, спазмолітичну та секреторну дію, а також виявляють 

жарознижуючий та протизапальний ефекти. 

 Екстракт трави вербени 

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



 має певний рівень протикашльового та м’якого седативного ефекту; 

 гармонізує дію інших рослинних екстрактів.  

Екстракт квіток коров’яку 

 сприяє оптимізації процесу самоочищення дихальної системи і придаткових пазух носа;  

 містить компоненти, які підтримують нормальне вироблення слизу в дихальних шляхах, що 

впливає на належне функціонування придаткових пазух носа. 

Екстракт листя андрографісу волотистого 

 допомагає підтримувати фізіологічний баланс імунної системи під час поширення застудних 

захворювань; 

 сприяє належному функціонуванню слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. 

Екстракт плодів ацероли  

 містить велику кількість вітаміну С (аскорбінової кислоти), а також заліза, кальцію і фосфору; 

 є джерелом біологічно-активних речовин, які мають антиоксидантну дію і позитивно 

впливають на регуляцію системи згортання крові. 

Застереження до споживання: При підвищеній чутливості до окремих компонентів продукту 

застосування протипоказано. 

Вагітним та жінкам, які годують груддю, застосування протипоказано. 

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 обов’язкова консультація лікаря. 

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: Рекомендується вживати дітям віком від 

3 до 12 років. Вживати по 1 чайній ложці (5 мл (ml)) на добу під час прийому їжі. Перед 

вживанням збовтати. Поява осаду або зміна кольору свідчать про вміст натуральних компонентів. 

Максимальна добова доза споживання – 5 мл (ml). 

Зазвичай рекомендований термін споживання становить 7-14 днів або за рекомендацією лікаря.  

Форма випуску: розчин у вигляді сиропу у флаконі 100 мл (ml) із темного скла, вкладеному в 

пачку. 

Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці. 

Мінімальний термін придатності: краще спожити до кінця дати, зазначеної на упаковці, термін 

придатності – 24 місяці.  

Умови зберігання: зберігати при кімнатній температурі в сухому місці. Зберігати в 

недоступному для дітей місці.  

Після першого розкриття щільно закритий флакон зберігати у холодильнику не більше 3 тижнів. 

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

м. Варшава, вул. Доманевська 37, приміщення № 2.43, Польща для АТ «Фармак», Україна. 

Найменування та місцезнаходження оператора ринку (прийняття претензій від 

споживачів): АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.  

Тел.: +38 (044) 239 19 40. 

Без ГМО. 

Не є лікарським засобом. 

Дата останнього перегляду: 05.10.2020. 


