
Склад: 1 пакет – саше містить:
активні речовини: D-маноза – 1500 мг (mg), сухий 
екстракт плодів журавлини (Vaccinium macrocarpon) – 
144 мг (mg) [що еквівалентно 36,0 мг (mg) проантоці-
анідинів]; допоміжні речовини: сорбітол (наповнювач, 
підсолоджувач); кремнію діоксид колоїдний безвод-
ний (стабілізатор).
Без ГМО.
Рекомендації щодо застосування: в якості дієтичної 
добавки до раціону харчування як додаткове джерело 
проантоціанідинів та D-манози:
– для профілактики хронічного та рецидивуючого 

циститу; 
– для збільшення періоду ремісії при інфекціях се-

чостатевої системи;
– при безсимптомній бактеріурії; 
– для профілактики утворення каменів у нирках.
Спосіб застосування та рекомендована добова 
доза: вживати дорослим по 1 пакету-саше на добу. 
Вміст пакету-саше попередньо розчинити в склянці 
(250 мл (ml)) питної води. Рекомендована тривалість 
застосування 1 місяць або може бути змінена за реко-
мендацією лікаря. За потреби курс вживання повто-
рюють 2 або декілька разів на рік після консультації з 
лікарем. 
Застереження щодо застосування: не перевищува-
ти рекомендовану дозу для щоденного споживання. 
Жінкам у період вагітності (до 12 тижнів включно) або 
годування груддю застосовувати тільки за призначен-
ням лікаря. Дієтичну добавку не слід використовувати 
як заміну повноцінного раціону харчування.
Перед початком застосування необхідно проконсуль-
туватися з лікарем.

Протипоказання: підвищена чутливість до будь-яко-
го з компонентів. 

Не є лікарським засобом

Форма випуску: порошок для орального розчину в 
пакетах – саше; по 10 пакетів – саше у пачці з картону. 
Маса нетто 1 пакету-саше: 3 г (g) ± 7,5 %.
Дата виробництва: вказана на упаковці. 
Мінімальний термін придатності (строк придатно-
сті): 24 місяці від дати виробництва.
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упа-
ковці.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці 
при температурі не вище 25 °С у недоступному для ді-
тей місці.
Найменування та місцезнаходження і номер те-
лефону виробника: ПАТ «Київмедпрепарат», Україна, 
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139; тел.: +38 (044) 
490-75-22.
Штрих-код: вказано на упаковці.
ТУ У 10.8- 00480862-009:2020.

 

Дієтична добавка «ФОРІНАЛ» 
з підсолоджувачем



ФОРІНАЛ – комплекс D-манози та екстракту плодів 
журавлини, які є додатковим джерелом біологічно ак-
тивних речовин – моносахаридів, проантоціанідинів, 
флавоноїдів.
ФОРІНАЛ має антибактеріальні, протизапальні, анти-
оксидантні та сечогінні властивості, підкислює сечу, 
сприяє детоксикації організму та запобігає утворенню 
каменів у нирках та сечовивідних шляхах.
D-маноза – моносахарид, компонент багатьох поліса-
харидів і змішаних біополімерів рослинного, тварин-
ного та бактеріального походження. D-маноза зв’язує 
уропатогенні мікроорганізми утворюючи комплекси, які 
виводяться з організму з наступним сечовипусканням. 
D-маноза не впливає на вуглеводний обмін і не підвищує 
рівень цукру в крові, тому є безпечною для людей з цу-
кровим діабетом.
Клінічні дослідження продемонстрували, що при регу-
лярному прийомі D-маноза сприяє нормальній роботі 
сечовивідних шляхів, очищаючи та підтримуючи здоров’я 
слизової оболонки сечового міхура.
Екстракт плодів журавлини (Vaccinium macrocarpon) 
містить проантоціанідини, флавоноїди (кверцетин, кем-
пферол, мірицетин, гесперидин); цукри, органічні кисло-
ти (бензойну, урсолову, хінну); дубильні речовини, вітамі-
ни: А, С, Е, РР, групи В; пектини, макро- та мікроелементи: 
калій, магній, фосфор, залізо.
Проантоціанідини, які містяться в екстракті плодів журав-
лини, перешкоджають адгезії (прилипанню) бактерій 
E. сoli та інших до слизової оболонки сечоводу і сечового 
міхура. Такий ефект сприяє швидкому вимиванню збуд-
ників інфекції, запобігаючи колонізації мікробами сечови-
дільної системи та розвитку запалення, з метою попере-
дження рецидивів захворювання.

Активні компоненти журавлини посилюють дію антибі-
отиків та інших антисептичних препаратів, які застосо-
вуються при інфекціях сечовидільної системи. Екстракт 
плодів журавлини проявляє бактеріостатичні властиво-
сті.
Урсолова кислота, яка міститься в журавлині, чинить се-
чогінну дію. У осіб з нирковими каменями екстракт плодів 
журавлини зменшує кількість іонізованого кальцію в сечі, 
що забезпечує виражену профілактичну дію щодо каме-
неутворення, особливо якщо взяти до уваги, що (75–85)% 
ниркових каменів складаються із солей кальцію.
Екстракт плодів журавлини сприяє підкисленню сечі 
завдяки вмісту хінної кислоти — кислотної сполуки, яка 
не руйнується в організмі та виводиться в незміненому 
вигляді з сечею. Підвищення рівня кислотності сечі зни-
жує ймовірність поєднання іонів кальцію та фосфату, які 
беруть участь у формуванні нерозчинних каменів, що, у 
свою чергу, знижує ризик каменеутворення.
Пектинові речовини журавлини утворюють нерозчинні 
сполуки з важкими металами та радіонуклідами (свинець, 
стронцій та ін.), сприяючи їх виведенню з організму та за-
гальній детоксикації. 
Завдяки синергічній дії ретельно підібраних компонен-
тів ФОРІНАЛ ефективно захищає сечовивідні шляхи від 
проникнення патогенних мікроорганізмів, таким чином 
забезпечує здоров’я слизової оболонки сечового міхура, 
сприяє детоксикації організму та запобігає утворенню ка-
менів у нирках та сечовивідних шляхах.
Найменування та місцезнаходження і номер телефо-
ну виробника: ПАТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, 
м. Київ, вул. Саксаганського, 139; тел.:+38 (044) 490-75-22.
Штрих-код: вказано на упаковці.
ТУ У 10.8- 00480862-009:2020.

Функціональні властивості 
складових компонентів 
дієтичної добавки «ФОРІНАЛ»
 з підсолоджувачем

RM
-P
M-
IN
-0
27
33


