ІНУЛІН-НЕО

ліофілізований концентрат
топінамбуру
Загальна характеристика:
Концентрат «ІНУЛІН НЕО» — продукт високої якості, що
виготовляється з екологічно чистих бульб топінамбуру
елітних сортів, за технологією, що забезпечує повне
збереження біологічно активних компонентів вихідної
сировини.
Склад: сухий концентрат топінамбуру з 75% вмістом
інуліну, лимонна кислота харчова, апельсиновий ароматизатор, замінник цукру (сахарин).
Харчова (поживна) цінність щоденної кількості —
2 ст. ложки (10 г): білки — 0,41 г,
жири — 0,06 г, вуглеводи — 8,42г.
Енергетична цінність (калорійність)
щоденної кількості — 2 ст. ложки (10 г):
35,86 ккал/150,26 кДж
Продукт має приємний апельсиново-лимонний смак.
Біологічна активність:
Цілющі властивості концентрату топінамбуру обумовлені високим вмістом резервних полісахаридів (інуліну,
олігосахаридів), пектинових речовин, вітамінів та мінеральних елементів, особливо калію, кремнію, фосфору,
заліза та цинку.
Фармакологічні властивості:
Інулін як пребіотик нормалізує склад і біологічну активність нормальної мікрофлори кишечника, стимулюючи
зростання кількості лакто- і біфідобактерій. Інулін
підсилює рухову активність шлунково-кишкового тракту
(моторику та перистальтику), утворює в просвіті кишечника фізіологічну лужну реакцію, необхідну для нормального ферментативного перетравлення їжі. Сприяє
зниженню концентрації в крові глюкози, холестерину,
тригліцеридів і ліпопротеїдів, нормалізації вуглеводного
та жирового обмінів, що сприяє нормалізації ваги.
Органічні поліоксикислоти нейтралізують хвороботворний вплив агресивних вільних радикалів та недоокислених продуктів обміну, сприяючи очищенню організму
від радіонуклідів, важких металів і гепатотропних отрут
органічного походження.
Завдяки нормалізації мікрофлори кишківника та відновленню процесів обміну ШКТ, препарат підвищує резис-

тентність і підсилює імунозахисні властивості організму,
підвищує його працездатність і життєвий тонус.
Показання до застосування:
Як допоміжний засіб при функціональних порушеннях
травлення, гострих та хронічних запальних захворюваннях товстої кишки, прийомі антибіотиків, дисбіозі,
атеросклерозі, порушення жирового обміну, в комплексній терапії цукрового діабету, порушенні толерантності
до глюкози, ожирінні, хронічних гепатитах, гепатозах,
цирозі печінки компенсованому, хронічному холециститі, алергічних захворюваннях, алергодерматозах, препарат сприяє зниженню маси тіла і контролю апетиту.
Спосіб застосування та дози:
Для внутрішнього застосування.
Спосіб приготування: розчинити одну столову ложку (5 г) у півсклянки питної води кімнатної температури.
Готувати безпосередньо перед вживанням.
Спосіб вживання: вживати двічі на день — вранці
та ввечері, за 30 хвилин до вживання їжі.
Можливо додавати до готових страв (каші, пюре,
молочні та кисломолочні продукти).
Термін вживання: 3–4 тижні. В подальшому термін
вживання узгоджувати з лікарем.
Застереження при застосуванні: підвищена особиста
чутливість до компонентів, діти до 3 років, вагітні жінки
та жінки, які годують груддю.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну
повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання:
Продукт гігроскопічний. Зберігати в щільно закритій тарі
при температурі від 5° С до 20° С, в захищеному від
прямих сонячних променів місці, при відносній вологості
повітря не вище, ніж 75%.
Термін зберігання: 24 місяці від дати виготовлення.
Водні розчини зберіганню не підлягають.
ТУ У 10.8-40941101-001:2018
Форма випуску: порошок для перорального прийому,
банка 140 г.
Відпускається без рецепта. Не є лікарським засобом.
Без ГМО.
Виробник: ТОВ «ІННЕО ФАРМ»
Адреса потужностей: 65033, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-Д
Телефон: +380 (48) 704-04-94

ИНУЛИН-НЕО

лиофилизированный концентрат
топинамбура
Общая характеристика:
Концентрат «ИНУЛИН НЕО» — продукт высокого
качества, изготовлен из экологически чистых клубней
топинамбура элитных сортов, по технологии, которая
обеспечивает полное сохранение биологически активных компонентов исходного сырья.
Состав: сухой концентрат топинамбура с содержанием
75% инулина, лимонная кислота пищевая, апельсиновый ароматизатор, заменитель сахара (сахарин).
Пищевая (питательная) ценность ежедневного
количества — 2 ст. ложки (10 г): белки — 0,41 г,
жиры — 0,06 г, углеводы — 8,42г.
Энергетическая ценность (калорийность) ежедневного количества — 2 ст. ложки (10 г):
35,86 ккал / 150,26 кДж
Продукт имеет приятный апельсиново-лимонный вкус.
Биологическая активность:
Целебные свойства концентрата топинамбура обусловлены высоким содержанием резервных полисахаридов
(инулина, олигосахаридов), пектиновых веществ,
витаминов и минеральных элементов, особенно калия,
кремния, фосфора, железа и цинка.
Фармакологические свойства:
Инулин как пребиотик нормализует состав и биологическую активность нормальной микрофлоры кишечника,
стимулируя рост количества лакто- и бифидобактерий.
Инулин усиливает двигательную активность желудочно-кишечного тракта (моторику и перистальтику), создает в просвете кишечника физиологическую щелочную
среду, необходимую для нормального ферментативного
переваривания пищи. Способствует снижению концентрации в крови глюкозы, холестерина, триглицеридов
и липопротеидов, а также нормализации углеводного
и жирового обменов.
Органические полиоксикислоты нейтрализуют болезнетворное влияние агрессивных свободных радикалов
и недоокисленных продуктов обмена, способствуя
очистке организма от радионуклидов, тяжелых металлов
и гепатотропных ядов органического происхождения.
Благодаря нормализации микрофлоры кишечника
и восстановлению обменных процессов в ЖКТ, препарат
повышает резистентность и усиливает иммунозащитные

свойства организма, повышает его работоспособность
и жизненный тонус.
Показания к применению:
Как вспомогательное средство при функциональных
нарушениях пищеварения, острых и хронических
воспалительных заболеваниях толстой кишки, приёме
антибиотиков, дисбиозе, атеросклерозе, нарушении
жирового обмена, в комплексной терапии сахарного
диабета, нарушения толерантности к глюкозе, ожирении, хронических гепатитах, гепатозах, циррозе печени
компенсированном, хроническом холецистите, аллергических заболеваниях, аллергодерматозах, препарат способствует снижению массы тела и контролю аппетита.
Способ применения и дозировка:
Для внутреннего применения.
Способ приготовления: растворить одну столовую
ложку (5 г) в половине стакана питьевой воды комнатной температуры. Готовить непосредственно перед
употреблением.
Способ употребления: принимать 2 раза в день —
утром и вечером, за 30 минуты до употребления еды.
Возможно добавление к готовым блюдам (каши, пюре,
молочные и кисломолочные продукты).
Срок употребления: 3–4 недели. В дальнейшем срок
употребления согласовывать с врачом.
Предостережение при применении: повышенная
индивидуальная чувствительность к компонентам, дети
до 3 лет, беременные женщины и женщины, которые
кормят грудью. Диетическую добавку не следует
использовать в качестве замены полноценного рациона
питания.
Условия хранения:
Продукт гигроскопичен. Хранить в плотно закрытой
таре при температуре от 5° С до 20° С, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, при относительной
влажности воздуха не выше 75%.
Срок хранения: 24 месяца от даты производства.
Водные растворы хранению не подлежат.
ТУ У 10.8-40941101-001:2018
Форма выпуска: порошок для перорального приема,
банка 140г.
Отпускается без рецепта. Не является лекарственным
средством. Без ГМО.
Производитель: ООО «ІННЕО фарм»
Адрес производственных мощностей: 65033,
Одесская обл., Овидиопольський район, смт Авангард,
ул. Базовая, 12-Д
Телефон: +380 (48) 704-04-94

