
Добавка дієтична

Склад: 1 таблетка містить:
активну речовину: S-аденозил-L-метіонін 1,4 
бутандисульфонат 380 mg (мг) [в перерахунку 
на адеметіонін катіон – 200 mg (мг)];
допоміжні речовини: наповнювач: сорбіт 
(D-сорбіт); розпушувачі: целюлоза мікрокриста-
лічна, полівінілпіролідон (кросповідон); стабі-
лізатори: кремнію діоксид колоїдний водний, 
магнію стеарат; підсолоджувачі: аспартам, саха-
рин; ароматизатор: «Грейпфрут».

«Без ГМО». Містить підсолоджувачі. 
Поживна (харчова) та енергетична цінність 
(калорійність) на 100 g (г) добавки: білки – 
32,0 g (г); вуглеводи – 8,0 g (г); жири – 0 g (г); 
670 kJ (кДж)/ 160 kcal (ккал).

Рекомендації щодо застосування: 
за рекомендацією лікаря в якості дієтичної 
добавки до раціону харчування  як додаткове 
джерело амінокислоти адеметіоніну з метою 
загального зміцнення організму, усунення 
дефіциту та покращення синтезу ендогенного 
S-аденозил-L-метіоніну в організмі, поліпшен-
ня білкового та ліпідного обміну.
Адеметіонін сприяє відновленню ослабленої 
функції клітин печінки, підвищенню її стійкос-
ті до дії шкідливих факторів (алкоголь, факто-
ри зовнішнього середовища, віруси, бактерії, 
лікарські засоби, токсичні речовини). 
Сублінгвальна форма добавки дієтичної за-
безпечує більш легке надходження адеметіо-
ніну відразу в кровоток.

Спосіб застосування та рекомендована до-
бова доза: вживати дорослим по 1 таблетці 2 
рази на добу за 30–60 хвилин до прийому їжі. 
Таблетки вживати сублігвально, поклавши та-
блетку під язик і повільно розсмоктуючи про-
тягом 15–20 хвилин до повного її розчинення.

Курс споживання – 30 діб. У разі необхідності 
курс можна повторити через 30 діб. Таблетку 
слід вий мати з блістера безпосередньо перед 
прийомом.
Перед початком застосування рекомендова-
но проконсультуватися з лікарем.

Застереження щодо застосування:
не перевищувати рекомендовану добову дозу. 
Добавку  дієтичну не слід використовувати як за-
міну повноцінного раціону харчування.
Прийом добавки дієтичної перед сном, в тому 
числі на ніч (враховуючи супутній тонізуючий 
ефект адеметіоніну) – небажаний.

Протипоказання: індивідуальна підвищена чут-
ливість до складових компонентів; біполярний 
психоз; вік до 18 років, вагітність та період лак-
тації.

Не є лікарським засобом

Форма випуску: таблетки сублінгвальні № 10 в 
блістері, по 2 блістери в пачці з картону.

Маса нетто 1 таблетки: 1100 mg (мг) ± 5 %.

Дата виробництва: дату виробництва вказано 
на упаковці. 

Строк придатності: 24 місяці від дати вироб-
ництва.

Номер партії (серії) виробництва: вказано на 
упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаков-
ці при температурі не вище 25 ºС у недоступному 
для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження і номер 
телефону виробника: ПАТ «Київмедпрепарат»,



Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139;
тел. +38 (044) 490-75-22

Штрих-код: вказано на упаковці.

Знак для товарів та послуг: вказано на упаковці.
ТУ У 10.8-00480862-006:2018.

Функціональні властивості добавки дієтич-
ної 
Склад: 1 таблетка містить: активну речовину: 
S-аденозил-L-метіонін 1,4 бутан ди сульфонат 
380 mg  (мг) [в перерахунку на адеметіонін каті-
он – 200 mg (мг)]. 
S-аденозил-L-метіонін 1,4 бутандисульфо-
нат (SAMe, адеметіонін) – натуральна амі-
нокислота, що присутня практично у всіх 
тканинах і рідких середо вищах організму. 
Адеметіонін насамперед діє як коензим і 

донор метильної групи у багатьох реакціях 
трансметилювання, які є дуже важливими у 
мозковій тканині, завдяки впливу на мета-
болізм допаміну, адреналіну, норадреналіну, 
серотоніну, мелатоніну та гістаміну. 
Адеметіонін є попередником в утворенні фі-
зіо логічних сульфурованих сполук (цистеїну, 
таурину, глютатіону, коензиму А та ін.) у ре-
акціях транссульфурування. Глютатіон, най-
потужніший антиоксидант, є важливим ком-
понентом для печінкової детоксикації. Тому 
адеметіонін сприяє нормалізації функціональ-
ного стану печінки, порушеного внаслідок 
зловживання алкоголем, впливу шкідливих 
факторів зовнішнього середовища, вірусів, 
бактерій, лікарських засобів, під впливом 
стресів чи токсичних речовин.

ТУ У 10.8-00480862-006:2018.
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