
Листок-вкладка 

Мукалтин актив 
Дієтична добавка 

 

Назва продукту: Дієтична добавка «Мукалтин актив».  

Склад: цукор, сироп глюкози, вітамін С (L-аскорбінова кислота), сухий екстракт кореня алтеї лікарської 

(Althaea officinalis L.), сухий екстракт плодів бузини чорної (Sambucus nigra L.), сухий екстракт квітів липи 

(Tilia vulgaris L.), барвник чорної моркви, лимонна кислота, ароматизатор чорної смородини, ментол, олія 

евкаліпта. 

Поживні речовини,  

рослинні інгредієнти 

Кількість в 1 

льодянику 

Кількість в добовій порції 

 (8 льодяників) 

Сухий екстракт кореня алтеї лікарської 

(Althaea officinalis L.) 
15 мг(mg) 120 мг(mg) 

Сухий екстракт плодів бузини чорної 

(Sambucus nigra L.) 
15 мг(mg) 120 мг(mg) 

Сухий екстракт квітів липи  

(Tilia vulgaris L.)  
15 мг(mg) 120 мг(mg) 

Ментол  5 мг(mg) 40 мг(mg) 

Олія евкаліпта  1,5 мг(mg) 12 мг(mg) 

Вітамін С 20 мг(mg) 160 мг(mg) 

Без ГМО 

Рекомендації щодо споживання: Дієтична добавка може бути використана в раціонах дієтичного 

харчування, як додаткове джерело вітаміну С та біологічно активних речовин рослинного походження 

(екстракти бузини, липи, алтеї, ментол, олія евкаліпту). Рекомендовано при подразненні слизової оболонки 

горла або верхніх дихальних шляхів та при кашлі. 

Спосіб споживання: Повільно розсмоктуйте до повного розчинення по 1-му льодянику кожні 3 години. 

Споживати дорослим та дітям від 6-ти років. Льодяники не можна ковтати цілими. 

Термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем. 

Застереження при споживанні: Не застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів 

дієтичної добавки. Якщо Ви вагітні, годуєте груддю, то перед застосуванням продукту проконсультуйтеся 

з лікарем. Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід 

використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком вживанням рекомендована 

консультація лікаря.  

Не є лікарським засобом. 

Форма випуску: льодяники № 8 у блістері; по 2 блістери у картонній пачці, 16 льодяників. 

Маса нетто  1 льодяника: 3,5 г (g) ±8,6%. 

Мінімальний термін придатності: 24 місяці від дати виробництва. 

Дата виробництва і дата Краще спожити до кінця: вказано на упаковці. 

Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці. 

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати в 

недоступному для дітей місці. 

Найменування та місцезнаходження виробника: «Сантья Ельжбета Швідурська-Загурська» (Santia 

Elżbieta Świdurska – Zagórska), Польща (Polska), Войчехово 10, 63-233 Ярачево (Wojciechowo 10, 63-233 

Jaraczewo); тел.: +48 (62) 747-23-52. Для ПАТ «Київмедпрепарат», Україна. 

Найменування та місцезнаходження імпортера: ПАТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, м. Київ, вул. 
Саксаганського, 139; тел.: +38 (044) 490-75-22. 
Штрих-код:  вказано на упаковці 



Логотип ARTERIUM 

Функціональні властивості дієтичної добавки 
Дієтична добавка може бути використана в раціонах дієтичного харчування, як додаткове джерело 

біологічно активних речовин рослинного походження (екстракти бузини, липи, алтеї, ментол, олія 

евкаліпту) та вітаміну С. Рекомендовано при подразненні слизової оболонки горла або верхніх дихальних 

шляхів та при кашлі. 

Основними інгредієнтами є: екстракт кореня алтеї лікарської, екстракт квітів липи, олія 

евкаліпта, ментол, екстракт плодів бузини чорної та вітамін С, які сприяють зменшенню кашлю, 

зволожують, обволікають та захищають суху слизову оболонку, заспокоюють подразнене горло, 

що полегшує ковтання та голосотворення.  

✓ Екстракт кореня алтеї – рекомендований при кашлі, позитивно впливає на стан слизової 

оболонки горла, гортані та голосових зв'язок, чинить захисну дію на слизові оболонки. 

✓ Екстракт квітів липи – використовується при застуді, володіє протикашльовою дією, 

проявляє противірусну активність, сприяє зменшенню першіння в горлі. 

✓Олія евкаліпта – володіє бронхорозширювальною, відхаркувальною, антибактеріальною та 

противірусною діями, проявляє протизапальні та антиоксидантні властивості. 

✓ Ментол – полегшує кашель. 

✓ Екстракт плодів чорної бузини – наповнений антиоксидантами та вітамінами, які зміцнюють 

імунну систему. 

✓ Вітамін С – сприяє зміцненню імунної системи, зниженню тривалості та важкості застуди. 

 


