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Доппельгерц® актив Вітамін С + Цинк. Шипучі таблетки
зі смаком червоного апельсина та гранату  

 

Вітамінно-мінеральні комплекси для всієї родини

Для підтримки роботи серцево-судинної системи

Вітамін С і Цинк покращують захисні сили організму та необхідні для підтримання
імунної системи 

1 таблетка містить

Вітамін С 600 мг 

Цинк 5 мг

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний у раціонах дієтичного харчування, як 
додаткове джерело вітаміну С та цинку, а також: 
• стимулює імунну систему, підвищує захисні сили організму; 
• має протизапальні та антиоксидантні властивості.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та підліткам старше 
14 років — по 1 таблетці (розчинивши в склянці води) 1 раз на добу під час або після вживання їжі. 
Упаковка: 15 шипучих таблеток.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 шипуча таблетка містить 13 ккал/57кДж 
та 0,05 хлібних одиниць. 

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем у раціонах 
дієтичного харчування як додаткове джерело антоціанів, вітамінів В1, В2, В6, В12, 
нікотинаміду, вітаміну С, пантотенату кальцію, фолієвої кислоти та заліза, а також:

Активні інгредієнти: Кількість в 100 мл
Екстракт плодів глоду 1000 мг
Екстракт листя меліси 1000 мг
Екстракт кісточок винограду 50 мг
Тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) 5 мг
Натрію рібофлавіна сульфат (вітамін В2) 5 мг
Кальцію пантотенат (вітамін В5) 16 мг
Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) 5 мг
Цианокобаламін (вітамін В12) 3,5 мкг
Фолієва кислота (вітамін В9) 300 мкг
Аскорбінова кислота (вітамін С) 100 мг
Нікотинамід (вітамін РР) 25 мг
Марганцю (ІІ) сульфат 0,1 г
Міді (ІІ) сульфат 100 мг
Залізо 17 мг

у комплексній терапії кардіологічних патологій (покращує еластичність і тонус судин,
знижує рівень холестерину в крові, нормалізує функціональний стан серця при
вегето-судинній дистонії);
при нервових розладах та для виходу з астенічних станів;
з метою підвищення розумової та фізичної працездатності осіб різного віку;
для підтримання здоров’я літніх та ослаблених людей;
як засіб для підвищення імунітету;
як допоміжний засіб для зниження маси тіла (ресвератрол перешкоджає накопиченню жиру та гальмує розвиток 
пов’язаних з ожирінням порушень, таких як, наприклад, діабет і закупорка коронарних артерій).

Спеціально підібраний комплекс біофлавоноїдів рослинного походження,  що легко засвоюються організмом 
людини та позитивно впливають на серцево-судинну систему.

Доппельгерц® Енерготонік-Н

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та дітям старше 14 років по 20 мл (2 десертні 
ложки) 2–3 рази на добу після їжі протягом 30 днів. В подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. 

Упаковка: скляні пляшки по 250, 500, 1000 мл.

Вітамінно-мінеральні комплекси для всієї родини

1 таблетка містить 
Вітамін А 400 мкг Вітамін С 200 мг Магній 100 мг 
Біотин 75 мкг Вітамін D 5 мкг Хром 12 мкг 
Вітамін В1 1,65 мг Вітамін Е 12 мг Йод 100 мкг 
Вітамін В2 2,1 мг Фолієва кислота 400 мкг Фосфор 125 мг
Пантотенова кислота 6 мг Вітамін К 20 мкг Молібден 12,5 мкг 
Вітамін В6 2,1 мг Ніацин 16 мг Селен 30 мкг 
Вітамін В12 3,75 мкг Кальцій 200 мг Цинк 5 мг 

Доппельгерц® актив від А до Цинку
шипучі таблетки зі смаком апельсина та маракуї 

Сучасний збалансований комплекс вітамінів і мінеральних речовин, що легко засвоюються

Доппельгерц® актив від А до Цинку

1 таблетка містить
Вітамін А 800 мкг

Кальцій 120 мгБіотин 100 мкг
Магній 57 мгВітамін В1 3,5 мг
Цинк 5 мгВітамін В2 4 мг
Хром 25 мкгВітамін В5 12 мг
Залізо 2,1 мгВітамін В6 5 мг
Йод 100 мкгВітамін В12 2,5 мкг
Калій 10 мгВітамін С 150 мг
Мідь 0,9 мгВітамін D 5 мкг
Марганець 0,9 мгВітамін Е 24 мг
Молібден 20 мкгФолієва кислота 450 мкг

Вітамін К 20 мкг Селен 10 мкг

Нікотинамід 18 мг

Cучасний збалансований комплекс вітамінів та мінеральних речовин, що легко засвоюються

 

Важливо! Спеціальна оболонка таблетки — Депо — допомагає ефективно 
розподілити надходження вітамінів, мінеральних речовин та мікроелементів 
протягом дня та забезпечує їх засвоєння у необхідній кількості без втрат. 
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та 
дітям старше 14 років по 1 таблетці на добу під час або після вживання їжі, 
не розжовуючи. Запивати достатньою кількістю води. 
Термін споживання: 1 місяць, в подальшому узгоджується з лікарем.

 Упаковка: 30 таблеток. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 2,0 ккал і 0,03 хлібних одиниць.

Рекомендації щодо застосування: Доппельгерц актив від А до Цинку № 30 таблеток зі спеціальною обо-
лонкою Депо та Доппельгерц актив від А до Цинку № 15 шипучі таблетки зі смаком апельсина та маракуї 
можуть бути рекомендовані лікарем у раціоні дієтичного харчування як додаткове джерело вітамінів та 
мінералів для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини, а також:
•   для профілактики та лікування гіповітамінозу й дефіциту мінеральних речовин;
•   при станах, що супроводжуються підвищеною потребою у вітамінах і мікроелементах (стреси, 
    підвищені розумові та фізичні навантаження, незбалансоване харчування);
•   при зниженні розумової та фізичної працездатності;
•   при хронічній втомі;
•   при погіршенні концентрації уваги.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та дітям старше 14 років  
по 1 таблетці (розчинивши у склянці води) на добу під час або після вживання їжі. 
Термін споживання: 1 місяць, в подальшому узгоджується з лікарем.
Упаковка: 15 шипучих таблеток.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 10,0 ккал і 0,02 хлібних одиниць.



Рекомендації щодо застосування: може бути використаний у раціонах дієтичного 
харчування, рекомендованих лікарем, як додаткове джерело поліненасичених жир-
них кислот омега-3, вітаміну Е, фолієвої кислоти, вітаміну В6, вітаміну В12, а також: 
• для первинної профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, інфарктів, 

інсультів, раптової зупинки серця та в постінфарктний період з метою зниження 
рецидивів ішемічної хвороби серця; 

• у комплексній терапії артеріальної гіпертензії та її ускладнень; 
• для зниження рівня тригліцеридів при гіпертригліцеридемії (типи 2, 3, 4) за реко-

мендацією лікаря; 
• при захворюваннях нервової системи та мозку (порушення мозкового кровообігу, 

інсульти); 
• для підтримання периферичних судин: варикозне розширення вен, тромбофлебіт, 

ангіопатії, облітеруючий ендартерит; 
• для профілактики судинних захворювань і атеросклерозу в осіб, які не хворіють, 

але мають фактори ризику.
Рекомендовано застосування різноманітного раціону харчування з переважанням 
продуктів рослинного походження з достатнім вмістом білків, обмеженням цукру та жирів (за рахунок тваринних). 
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та підліткам з 14 років по 1 капсулі на добу під час їжі, -
не розжовуючи. Запивати достатньою кількістю води. Термін споживання: 3–4 тижні, в подальшому узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 11,7 ккал/49 кДж та 0,01 хлібних одиниць.  

1 капсула містить
Риб’ячий жир з тіла лосося
(18% ейкозапентаєнової кислоти, 12% докозагексаєнової кислоти) 1000 мг
Вітамін Е 10 мг
Вітамін В6 3 мг
Фолієва кислота 300 мкг
Вітамін В12 3 мкг

Доппельгерц® актив Омега-3 чисті судини
Сучасний засіб для комплексного захисту судин та серця. Комбінація  
високодозованих поліненасичених жирних кислот і фолієвої кислоти

Рекомендації щодо застосування: 
Допоміжні речовини: гліцерин (Е422), желатин, вода очищена 

може бути рекомендований лікарем у раціонах 
дієтичного харчування як додаткове джерело поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) 
Омега-3, а також: 
• для нормалізації ліпідного обміну та зниження рівня холестерину; 
• для профілактики та в комплексній терапії серцево-судинних захворювань та атеро-

склерозу; 
• для захисту клітин від токсичної дії вільних радикалів за рахунок вітаміну Е; 
• у комплексній терапії після інфаркту, інсульту, ішемічної хвороби серця, при артритах 

та артрозі; 
• при підвищеному згортанні крові (варикоз, тромбози, тромбофлебіт); 
• у комплексній терапії захворювань шкіри (псоріаз, екзема, іхтіоз); 
• нормалізує мозковий кровообіг та покращує роботу мозку; 
• підвищує імунітет організму; 
• у програмах зниження маси тіла. 
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та підліткам
з 14 років — по 1 капсулі на добу під час їжі, не розжовуючи. Запивати достатньою кіль-
кістю води. Термін споживання: 30 днів, в подальшому узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 та 80 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 8,3 ккал/34,7 кДж та 0,01 хлібних одиниць. 

Доппельгерц® актив Омега-3
Комплекс високоочищених поліненасичених жирних кислот Омега-3 та вітаміну

 
Е, що необхідні 

для
 
підтримання балансу між рівнем холестерину та тригліцеридів у крові, зниження ризику 

 серцево-судинних захворювань

Для підтримки роботи серцево-судинної системи

1 капсула містить
Риб'ячий жир з лосося (Омега-3 - 300 мг:
18% ейкозапентаєнової кислоти - 144 мг
12%докозагексаєнової кислоти - 96 мг

800 мг

 Вітамін Е 12 мг

Доппельгерц® актив Кардіо комплекс Q10
Засіб для комплексного захисту серця та вироблення додаткової енергії

1 капсула містить:
Риб’ячий жир, що містить ПНЖК Омега 3:  1000 мг
18% ейкозапентаєнова кислота (ЕРА) 180 мг
12% докозагексаєнова кислота (DHA) 120 мг
Коензим Q10
Вітамін Е
Селен

30 мг
6 мг
27,5 мкг

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем як  
додаткове джерело поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) Омега-3, коензиму Q10, 
вітаміну Е та селену для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування 
організму людини, а також:
• для профілактики серцево-судинних захворювань і атеросклерозу;
• для корекції дієти та зниження маси тіла за наявності факторів ризику 

ІХС (артеріальна гіпертензія, ожиріння, гіперліпідемія);
• сприяє нейтралізації побічних ефектів при прийомі статинів;
• для реабілітації після інфаркту міокарда та інсульту в комплексній терапії;
• показаний при підвищених фізичних навантаженнях, заняттях спортом;
• сповільняє процеси старіння на клітинному рівні.

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим по  
1 капсулі на добу під час або після вживання їжі, запиваючи достатньою кількістю води. 
Термін споживання: 2 місяці, після перерви 1 місяць можливий повторний прийом. 
Подальший термін споживання узгоджується з лікарем.

Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації

 
для

 
хворих

 
на

 
цукровий

 
діабет: 1 капсула містить 

 
 

48 кДж/11,5 ккал та 0,01 хлібних одиниць

Для підтримки роботи серцево-судинної системи

Доппельгерц® актив Магній + Калій

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем у раціонах 
дієтичного харчування, як додаткове джерело мінеральних речовин і вітамінів, 
а також: 
• для попередження розвитку серцево-судинних захворювань; 
• при розладі електролітного балансу, який виникає на фоні різноманітних патоло гічних 

станів; 
• при стресі; 
• для попередження «синдрому хронічної втоми»; 
• для підвищення працездатності та при заняттях спортом; 
• при захворюваннях, які супроводжуються гіпокаліємією чи після курсу терапії, що 

викликає втрату калію (наприклад, лікування діуретиками); 
• при цукровому діабеті 2-го типу, для попередження ускладнень діабету. 
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим  та під-
літкам з 14 років — по 1 таблетці 1 раз на добу під час вживання їжі, запиваючи 
достатньою кількістю води, не розжовуючи. Шипучі таблетки необхідно розчинити 
у склянці води та приймати 1 раз на день під час вживання їжі. 
Термін споживання: 1-2 місяці, в подальшому узгоджується з лікарем.

Упаковка
УВАГА! Шипучі таблетки зі смаком лимону та грейпфруту

30 таблеток, 15 шипучих таблеток
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 0,6 ккал/2,4 кДж та 0,001 хлібних одиниць.  
1 шипуча таблетка містить 9 ккал/38 кДж та 0,01 хлібних одиниць.

Спеціальний мінерально-вітамінний комплекс для підтримки нормальної роботи серцевого м’яза

Новинка

Склад 1 таблетка містить 1 шипуча таблетка містить

Калій 300 мг 300 мг
Магній 300 мг 300 мг
Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) 4 мг 4,2 мг
Цианокобаламін (вітамін В12) 2 мкг 5 мкг
Залізо 3,5 мг
Хром 30 мкг
Цинк 5 мг



Для підтримки роботи серцево-судинної системи

Новинка

Доппельгерц® актив Омега 3-6-9
Збалансовані компоненти жирних олій та вітаміну Е, що сприяють нормалізації 
серцевої діяльності та покращують обмінні процеси

2 капсули (добова доза) містять:
ПНЖК Омега-3 900 мг
ПНЖК Омега-6 132 мг
ПНЖК Омега-9 532 мг
Вітамін Е 20 мг

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем у раціонах  
дієтичного харчування, як додаткове джерело поліненасичених та мононенасичених 
жирних кислот (Омега 3-6-9) та вітаміну Е для створення оптимальних дієтологічних 
умов функціонування організму людини, а також:
• в складі комплексного лікування: серцево-судинної системи, цукрового діабету, 

нервової системи, дерматологічних захворювань, гормональної системи;
• жінкам у період проявів гормональної перебудови організму для відновлення 

гормонального балансу; 
• під час хворобливих проявах ПМС; 
• вагітним жінкам для формування мозку і сітківки ока зростаючого плоду; 
• жінкам після пологів, для попередження виникнення симптомів післяпологової депресії;
• людям, які знаходяться на суворій дієті та прагнуть схуднути, оскільки Омега 6 та 

Омега 9 – є ефективними активаторами схуднення. 
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та дітям  
старше 14 років по 2 капсули на добу під час або після вживання їжі. Запивати достатньою 
кількістю води, не розжовуючи. Термін споживання: 30 діб. Після перерви в 1 місяць 
можливий повторний прийом. Термін споживання узгоджується з лікарем.
Упаковка: 60 капсул. 
Рекомендації

 
для

 
хворих на цукровий діабет: 2 капсули (добова доза)   містить 20 ккал/80 кДж, не містить хлібних одиниць. 

Новинка

Доппельгерц® Kinder Омега-3 для дітей

 

 

    

Рекомендації щодо застосування:  може бути рекомендована лікарем в 

Допоміжні речовини: желатину розчин, гліцерин, титану двоокис Е171, 
рібофлавін (Е101і)  

ВАЖЛИВО!   Вітаміни А і D мають високу біологічну активність і підсилюють 
ефект ПНЖК Омега-3.  
Спосіб застосування та термін споживання:  дітям старше 7 років по 2 капсули на 
добу під час або після вживання їжі. Запивати достатньою кількістю води, не розжовуючи. 
Термін споживання: 30 діб, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. 

раціонах дієтичного харчування, як додаткове джерело поліненасичених жирних 
кислот та вітамінів для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування 
організму дитини, а також:
• для нормального функціонування мозку і нервової системи, що особливо важливо 

для дітей в період інтенсивного росту і навантажень, пов'язаних з навчанням;
• для підвищення концентрації уваги та пам'яті; 
• при одноманітному і незбалансованому харчуванні;
• Омега-3 допомагають дитині стати більш енергійною, ініціативною, уважною;
• Омега-3 необхідні для формування органів зору.

Упаковка: 45 капсул.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 2 капсули (добова доза) 
містять 10 ккал/50 кДж, не містять хлібних одиниць. 

Комплекс Омега-3  з вітамінами, що сприяють покращенню пам’яті,  уваги та чинять 
позитивний вплив на організм дитини

2 капсули (добова доза) містять:
ПНЖК Омега-3 300 мг
Вітамін Е 10 мг
Вітамін А 600 мкг
Вітамін D 5 мкг

Омега-з для дітей

Доппельгерц® актив Сахаронорм
Сприяє зниженню рівня цукру природним шляхом

1 капсула містить
Екстракт кориці 135 мг
Фолієва кислота 150 мкг
Вітамін В1 0,7 мг
Вітамін В2 0,8 мг
Вітамін В6 1 мг
Вітамін В12 1 мкг
Хром 20 мкг
Цинк 1,5 мг

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах дієтично-
го харчування, рекомендованих лікарем, хворих на цукровий діабет для корекції 
раціону харчування, як додаткове джерело біологічно активних речовин, а також:

 

• позитивно впливає на обмін вуглеводів при його порушеннях (цукровий діабет 
2-го типу); 

• регулює толерантність до глюкози, посилює дію інсуліну; 
• сприяє зниженню маси тіла; 
• нормалізує рівень цукру в крові; 
• сприяє підвищенню імунітету; 
• знижує рівень холестерину в крові; 
• підвищує стійкість до психоемоційних навантажень.

1 капсула містить

α-ліпоєва кислота 300 мг

Хрому (ІІІ) хлорид гексагідрат 40 мкг
Цинк 5 мг
Селен 30 мкг

Доппельгерц® актив Мінерали для діабетиків
Додаткове джерело мінеральних речовин, що допомагають запобігти 
розвитку ускладнень діабету

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний у раціонах дієтичного 
харчування як додаткове джерело α-ліпоєвої кислоти та мінералів, а також: 
• попереджує утворення надлишку вільних радикалів як наслідок підвищення цукру 

в крові і збільшення її в’язкості; 
• впливає на обмін холестерину, покращує функцію печінки (зменшує витрачання 

найважливішого внутрішньо-печінкового антиоксиданту — глутатіону); 
• забезпечує своєчасне засвоєння головним мозком глюкози — основної поживної 

речовини і джерела енергії для нервових клітин, що є важливим моментом для по-
ліпшення концентрації уваги і пам’яті; 

• для профілактики та корекції судинних захворювань, таких як варикозна хвороба, 
тромбофлебіт; 

• для зниження маси тіла, оскільки α-ліпоєва кислота допомагає спалювати жири та 
вуглеводи; 

• як замінник вітамінів для діабетиків при алергійних проявах на вітаміни групи В. 
Спосіб застосування та термін споживання: дорослим по 1 капсулі на добу під час або після вживання їжі. Запивати достатньою 
кількістю води, не розжовуючи. Термін споживання: 30 днів, в подальшому узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 10,5 ккал/43,9 кДж. Не містить хлібних одиниць. 

Для пацієнтів з діабетом та людей, схильних до діабету

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та під-
літкам з 14 років по 1 капсулі на добу після їжі. Запивати достатньою кількістю води,
не розжовуючи. Термін споживання: 30 днів, в подальшому узгоджується з лікарем.

Упаковка: 30 капсул.

Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить  0,25 ккал/1 кДж. Не містить хлібних одиниць. 



Спеціальний вітамінно-мінеральний комплекс, розроблений  
з урахуванням особливостей обміну речовин у хворих на діабет

1 таблетка містить 
Біотин 150 мкг Ніацин 18 мг
Фолієва кислота 450 мкг Вітамін Е 42 мг
Вітамін В1 2 мг Вітамін С 200 мг
Вітамін В2 1,6 мг Магній 200 мг
Пантотенова кислота 6 мг Хром 60 мкг
Вітамін В6 3 мг Селен 30 мкг
Вітамін В12 9 мкг Цинк 5 мг

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем як додаткове 
джерело вітамінів та мінералів для хворих на цукровий діабет, а також: 
• для попередження розвитку ускладнень; 
• для корекції порушень обміну речовин у хворих на цукровий діабет; 
• як додаткове джерело вітамінів і мінеральних речовин для хворих на діабет у комп-

лексі з базисною терапією; 
• для відновлення організму і покращення загального стану після перенесених 

хвороб; 
• для профілактики та лікування гіповітамінозу у хворих на цукровий діабет.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання:

Упаковка: 30 таблеток. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 1,2 ккал/5,1 кДж та 0,01

 
хлібних одиниць. 
 

Для пацієнтів з діабетом та людей, схильних до діабету

Доппельгерц® актив Вітаміни для Діабетиків

1 шипуча таблетка містить:
Вітамін Е 42 мг
Вітамін C 200 мг
Вітамін В1 2 мг
Вітамін В2
Вітамін В6
Вітамін В12
Фолієва кислота
Біотин
Нікотинамід
Пантотенова кислота
Магній
Цинк
Селен
Хром

1,6 мг
3 мг
9 мкг
450 мкг
150 мкг
18 мг
6 мг
200 мг
5 мг
30 мкг
60 мкг

Оптимально збалансований комплекс  вітамінів та мінеральних  речовин для хворих 
на цукровий діабет

 

Доппельгерц® актив Вітаміни для діабетиків 
 зі смаком апельсину та маракуї 

-
старше 14 років по 1 таблетці на добу під час їжі, не розжовуючи. Запивати достатньою 
кількістю води. Термін споживання:  2 місяці, після перерви один місяць можливий 
повторний прийом. Можливість повторних курсів узгоджується з лікарем. 

 дорослим та дітям 

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендована лікарем як додаткове джерело вітамінів та 
мікроелементів  для людей хворих на цукровий діабет для створення оптимальних дієтологічних умов 
функціонування організму людини.  

Спосіб застосування та термін споживання: дорослим та дітям  старше 14 років по 1 таблетці 
(розчинивши у склянці води) 1 раз на день  під час або після вживання їжі. Термін споживання: 30 діб, 
в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.  

Упаковка: 15 шипучих таблеток.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 шипуча таблетка  містять 12 ккал/49 кДж та 0,3 хлібних одиниць. 

Новинка

Для покращення роботи головного мозку  
та нервової системи

 актив Гінкго Білоба ФортеДоппельгерц®

Для покращення пам’яті та розумових здібностей

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендована лікарем в раціонах 
дієтичного харчування, як додаткове джерело флавоноїдних глікозидів та вітамінів  
для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини, а також:
• для підвищення розумової та інтелектуальної діяльності; 
• для покращення кровообігу в руках та ногах, а саме:  зниження  відчуття холоду в стопах 

і долонях, зменшення відчуття поколювання й оніміння в кінцівках;
• для симптоматичного лікування дзвону у вухах;
• як супутнє лікування запаморочення вестибулярного походження разом із 

вестибулярною реабілітацією;
• 

• 

• 
• 

лікування дисциркуляторної  енцефалопатії, внаслідок інсульту, черепно-мозкових травм,
у літньому віці, що проявляється: розладами уваги та/або пам’яті, зниженням 
інтелектуальних здібностей, відчуттям страху, порушенням сну;
при нейросенсорному дефіциту різного генезу (стареча дегенерація жовтої плями, 
діабетична ретинопатія);
порушення зору судинного генезу, зниження його гостроти;
синдром Рейно;

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та дітям старше 
14 років по 1 капсулі  на добу під час або після вживання їжі. Термін споживання: 30 діб. 
Після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом. Термін споживання узгоджується 
з лікарем. 

Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 1 ккал/3 кДж,
не містить хлібних одиниць. 

Є надзвичайно популярним натуральним засобом для покращення функцій 
головного мозку, укріплення кровоносних судин, покращення пам’яті. Активними 
речовинами екстракту є флавонодні глікозиди та терпеноїди – рослинні речовини, що 
мають антиоксидантні властивості. Вони розширюють кровоносні судини, покращують 
кровотік, гальмують агрегацію тромбоцитів та регулюють метаболізм, захищають клітини і 
тканини від пошкоджень, викликаних гіпоксією. Біофлавоноїди постачають до мозку кисень 
та енергію, попереджують погіршення розумової діяльності, знижують проникність судинної 
сітки (зменшують набряки, як на рівні головного мозку так і периферичних тканин).

Холін, або вітамін В4- речовина, що має мембранопротекторну (захищає мембрани клітин 
від руйнування та пошкодження), антидепресантну та заспокійливу дію. Холін необхідний 
для нормального функціонування нервової системи, нормалізує серцевий ритм та укріплює 
серцевий м’яз.

При нестачі в їжі цього вітаміну відбувається неповне згортання вуглеводів, в крові 
накопичується піровиноградна та молочна кислоти, що призводить до розладу нервової 
системи.  Вітамін В1 необхідний для вуглеводного обміну речовин, нервових клітин, 
серцевого м’язу, вироблення енергії, росту, апетиту, травлення.

Допомагає головному мозку використовувати кисень, щоб посилити розумові здібності. 
Поліпшує стан органу зору, знижує втому очей і відіграє велику роль у запобіганні 
катаракти. Необхідний для утворення червоних кров’яних тілець та антитіл для дихання і 
росту клітин.

Комбінація цих вітамінів – є найбільш оптимальною для участі у процесі кровотворення та 
утворення червоних кров’яних тілець, що надає додатковий позитивний вплив на функцію 
головного мозку.

Пантотенова кислота входить до складу коензимів А - молекул, які беруть участь в 
різних біохімічних реакціях. Даний кофермент необхідний для нормального протікання 
окислювальних процесів, а також утворення гемоглобіну, деяких гормонів, жирів. 
Вітамін В5 стимулює синтез глюкокортикоїдів.

Цинк задіяний в регуляція функціонування нервової системи (в комплексі з вітамінами 
групи В сприяє нормалізації роботи мозочка, поліпшенню пам'яті, уважності і настрою);
Недолік цинку провокує появу різноманітних негативних симптомів: погіршення пам'яті, 
мислення, апетиту, порушення сну, гіперактивність або, навпаки, швидка стомлюваність, 
ослаблення смакового, зорового і нюхового сприйняття, дерматологічні проблеми.

1 капсула містить

Гінкго Білоба 
листя екстракт 100,0 мг

100,0 мг

2,1 мг

2,4 мг

1,5 мкг

400 мкг

2,5 мг

6,0 мг

Холін

Вітамін В1

Вітамін В2

Вітамін В12

Пантотенова 
кислота

Цинк

Фолієва кислота

Новинка



Доппельгерц® актив Магній В6
Сучасний засіб для міцних нервів та бездоганної роботи м’язів

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем, як до-
даткове джерело магнію, фолієвої кислоти та вітамінів групи В (В1, В6, В12), а також: 
• при порушеннях, спричинених дефіцитом магнію, таких як м’язові спазми;
• при розладах сну, нервовій збудженості, дратівливості; 
• при зниженні пам’яті та концентрації уваги; 
• при головному болю, міалгіях; 
• при хронічній фізичній та розумовій втомі; 
• при інтенсивних фізичних та розумових навантаженнях; 
• при кардіологічних порушеннях (стабілізує серцевий ритм, знімає спазм кровоносних 

судин); 
• при діабеті 2-го типу нормалізує рівень глюкози в крові.
• застосування у період вагітності можливе у разі необхідності після консультації з лікарем
Важливо! Магній не синтезується в організмі людини. Встановлено, 
що вітамін В6 сприяє підвищенню всмоктування магнію в кишечнику, покращує 
його транспортування у клітині, потенціює фармакологічні ефекти магнію. У свою 
чергу, магній активізує дію вітаміну В6 у печінці. Отже, доцільно поєднувати застосування магнію і вітаміну В6.  

 

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та підліткам з 14 років по 1 таблетці на 
добу під час або після вживання їжі, не розжовуючи. Запивати достатньою кількістю води. Шипучі таблетки необхідно 
розчинити у склянці води та приймати 1 раз на день під час або після вживання їжі. Термін споживання: 
30 діб, в подальшому узгоджується з лікарем. 

Упаковка: 
УВАГА! Шипучі таблетки зі смаком лимона та грейпфрута

зо таблеток та 15 шипучих таблеток
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 1,1 ккал/4,6 кДж та 0,04 хлібних одиниць. 
1 шипуча таблетка містить 48 кДж/11 ккал та не містить хлібних одиниць.

Для покращення роботи головного мозку  
та нервової системи

Унікальний комплекс вітамінів та лікарських рослин, що допомагають захистити організм від стресу

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем 
раціонах дієтичного харчування, як додаткове джерело вітамінів та біологічно 

активних речовин, що мають заспокійливу дію, а також:
• покращує функціональну діяльність головного мозку; 
• покращує обмінні процеси та підвищує опір організму при стресових ситуаціях різно-

го походження: психоемоційного, фізичного та екологічного; 
• сприяє швидкому відновленню організму після стресу; 
• заповнює дефіцит вітамінів, який виник на фоні стресу; 
• має заспокійливий та спазмолітичний ефект.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та 
дітям з 14 років по 1 таблетці 1 раз на день під час або після вживання їжі, 
запиваючи достатньою кількістю води. Рекомендований термін споживання: 60 діб, 
у подальшому узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 таблеток. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 0,5 ккал/2 кДж та 0,01 хлібних одиниць. 

Доппельгерц® актив Антистрес

1 таблетка містить
Сухий екстракт меліси 40 мг
Сухий екстракт Гінкго Білоба 50 мг
Біотин 50 мкг
Вітамін В1 1,1 мг
Вітамін В2 1,4 мг
Вітамін В6 1,4 мг
Фолієва кислота 200 мкг
Вітамін В12 2,5 мкг
Нікотинамід 16 мг
Пантотенова кислота 6 мг

 

1 капсула містить
Гліцин 500,0 мг
Вітамін В12 3,0 мкг
Вітамін В1 1,7 мг
Вітамін В6 2,0 мг

Вдале поєднання гліцину та вітамінів групи В для зменшення психоемоційної напруги 
та підвищення розумової працездатності

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний у раціонах  
дієтичного харчування, призначених лікарем як додаткове джерело гліцину 
та вітамінів В1, В6, В12 для створення оптимальних дієтологічних умов 
функціонування організму людини, а також:  

• як засіб, який знижує всі негативні реакції на навколишнє середовище,  
допомагає налагодити спілкування;  

• для підвищення розумової працездатності; 
• сприятливо впливає на емоційний настрій; 
• допомагає подолати безсоння; 
• знижує ступінь вегето-судинних порушень; 
• знижує ступінь наслідків крововиливів у мозок, а також струсів та ударів; 
• знижує вплив спиртових напоїв, а також лікарських засобів, що негативно впливають  нервову систему; 
• призначають в якості нейропротекторного препарату при ішемічному інсульті.

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу 
під час або після вживання їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Термін споживання: 30 діб, у подальшому  
узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет:      1 капсула містить 0,5 ккал/2 кДж. Не містить хлібних одиниць. 

 

 

Доппельгерц® актив Гліцин+ В-вітаміни 

Для покращення роботи головного мозку 
та нервової системи

Доппельгерц® актив Лецитин + B-вітаміни
Вдале поєднання лецитину з комплексом вітамінів при порушеннях нервової та психічної діяльності

1 капсула містить

Лецитин 500 мг Вітамін В12 3 мкг

Вітамін Е 15 мг Фолієва кислота 200 мкг

Вітамін В1 2,1 мг Ніацин 13,5 мг

Вітамін В6 2,4 мг Вітамін В2 2,4 мг

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах дієтичного 
харчування  як додаткове джерело лецитину (фосфоліпідів), антиоксидантів, вітамінів 
групи В та фолієвої  кислоти, а також: 
• як засіб для покращення пам’яті та концентрації уваги; 
• при підвищенній дратівливості та стомлюваності; 
• при функціональних порушеннях нервової та психічної діяльності (розсіяна увага, 

зниження  пам’яті); 
• при серцево-судинних захворюваннях, атеросклерозі; 
• при порушенні ліпідного обміну, ожирінні, у програмах зниження маси тіла, оскільки 

лецитин покращує розщеплення жирів,  сприяє їх виведенню з тканин; 
• корисний при хронічних захворюваннях печінки.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та дітям старше 14 років по 1 капсулі на день під час їжі,  
не розжовуючи. Запивати достатньою кількістю води. Термін споживання: 30 діб, у подальшому узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 6,5 ккал/27,3 кДж та 0,001 хлібних одиниць. 

ВАЖЛИВО! Учені встановили, що нервові волокна людини на 66% складаються з 
лецитину, а стресові фактори різко знижують рівень лецитину, чим позбавляють нас 
головного «будівельного матеріалу» для нервів.

Склад 1 таблетка містить 1 шипуча таблетка містить

Магній 400 мг 400 мг
Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) 5 мг 4,2 мг
Цианокобаламін (вітамін В12) 5 мкг 5 мкг
Вітамін В1 4,2 мг 1,1 мг
Фолієва кислота 600 мкг 600 мкг



 

Доппельгерц® актив Кальцій + D3
Джерело кальцію та вітамінів, що запобігають втраті кісткової маси та розвитку остеопорозу

1 таблетка містить
Кальцій 600 мг
Вітамін D3 5 мкг (200 МЕ)
Вітамін К1 40 мкг

Рекомендації щодо застосування:  може бути рекомендований лікарем як додаткове 
джерело кальцію, вітамінів D3 та К1, а також:
•  при підвищеній потребі організму в кальцію та вітаміну D3 (підліткам — в період 
   інтенсивного росту, жінкам — під час вагітності та годування груддю);
•  використовується для профілактики та комплексної терапії остеопорозу і його ускладнень  
    у осіб похилого віку;
•  необхідний при травмах опорно-рухового апарату;
•  заповнює дефіцит кальцію та вітаміну D3 в період менопаузи (у кожної третьої жінки 
   старше 45 років діагностують остеопороз, спричинений дефіцитом естрогенів);
•  рекомендується при активних заняттях спортом;
•  для збільшення щільності кісткової маси та для мінералізації зубів;
•  сприяє виведенню з організму солі важких металів та радіонуклідів;
•  для профілактики та комплексної терапії остеопорозу і його ускладнень.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та підліткам 

 з 14 років по 1 таблетці на добу під час або  після їжі. Запивати достатньою кількістю води. 
Термін споживання: 30 діб, в подальшому узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 таблеток. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 0,6 ккал/2,4 кДж та 0,01 хлібних одиниць. 

Для покращення роботи опорно-рухового апарату

Комплекс Глюкозаміна з вітамінами, що сприяє процесу відновлення структури зруйнованої 
хрящової  тканини  та полегшує рухливу функцію суглобів

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем 

 
як додаткове джерело глюкозаміну, вітамінів С,  Е, D та К для створення 
оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини, а також:
• при підвищеному навантаженні на суглоби (надмірна вага, заняття спортом 

та інші інтенсивні фізичні навантаження);
• при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів та хребта 

(остеохондроз, остеоартроз,  плечелопаточний періартрит та інше);
• при переломах (для прискорення утворення кісткової мозолі);
• для  підвищення  рівня еластичності в хрящових тканинах і сухожиллях;
• для зниження больових відчуттів, які притаманні відновним процесам, оскільки 

глюкозамін гідрохлорид має потужну протизапальну дію. 

 

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим  

 

Упаковка: 30 таблеток. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 21 кДж/5 ккал та 0,1 хлібних одиниць. 

Доппельгерц®актив Глюкозамін Форте

по 1 таблетці на добу під час або після вживання їжі, запиваючи достатньою 
кількістю води.Термін споживання: 1-3 місяці, в подальшому термін споживання 
узгоджується з лікарем. Курс можна повторити 2-3 рази на рік з інтервалом 
у 2 місяці за призначенням лікаря. 

Новинка

Доппельгерц® актив Глюкозамін + Хондроітин

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем як  
додаткове джерело глюкозаміну сульфату та хондроітину сульфату, а також: 
• при підвищеному навантаженні на суглоби (надмірна маса, заняття спортом, 

інтенсивні фізичні навантаження); 
• при травмуванні суглобів та сухожиль; 
• при обмеженій рухливості (наприклад, при сидячій роботі); 
• під час менопаузи та у похилому віці; 
• при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів та хребта 

(остеоартроз, остеохондроз); 
• для профілактики передчасного стирання хрящів у суглобах.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим по 1 капсулі 
двічі  на день під час або після їжі, не розжовуючи. Запивати достатньою кількістю води.  
Термін споживання:  1-2 місяці. Повторний курс прийому можливий за рекомендацією лікаря. 
Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 3,8 ккал/5,9кДж. Не містить хлібних одиниць. 

1 капсула містить

глюкозаміну сульфат 750 мг

хондроітину сульфат 100 мг

Для відновлення хрящової тканини та захисту суглобів

Доппельгерц® актив Магній + Кальцій
Комбінація двох життєво необхідних макроелементів у фізіологічному співвідношенні 1:2 для підтримки 
нормальної роботи серця, м’язів та нервової системи

Для покращення роботи опорно-рухового апарату

ВАЖЛИВО! В офіційній медицині прийнято вважати, що оптимальним співвідно- 
шенням магнію та кальцію є 1:2, і саме його необхідно підтримувати в раціоні. 
Відомо, що  надлишок  і нестача магнію погіршують всмоктування кальцію в 
кишківнику. Нестача солей магнію у раціоні знижує біодоступність кальцію і 
може спричинити розвиток деяких форм остеопорозу та рахіту. 
Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах  
дієтичного харчування, рекомендованих лікарем, як додаткове джерело магнію 
та кальцію, а також:  
• для усунення дефіциту магнію та кальцію в організмі, особливо при незбалансованому 

харчуванні та зловживанні тютюном,  алкоголем; 
• для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань та атеросклерозу; 
• для підтримки нормальної роботи м’язів, нервової системи та кісток; 
• для запобігання проявів остеопорозу, а також після переломів; 
• при підвищеній нервовій збудливості, дратівливості, тривожності, погіршенні  

концентрації уваги та пам’яті; 
• при порушенні скорочення м’язів (м’язові судоми, особливо вночі, тремтіння рук, болі при напруженні м’язів); 
• при зниженій температурі тіла.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим по 1 таблетці на добу під час їжі, не роз-
жовуючи. Запивати достатньою кількістю води. Термін споживання: 30 діб, в подальшому узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 таблеток.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 1,2 ккал/4,8 кДж та 0,008 хлібних одиниць.

1 таблетка містить

Магній 175 мг

Кальцій 350 мг

1 таблетка містить

Глюкозаміну гідрохлорид 1200 мг

Вітамін С 80 мг

Вітамін D 20 мкг

Вітамін Е 3 мг

Вітамін К 40 мкг



Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах дієтичного
харчування як додаткове джерело поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) омега-3,
вітамінів Е, В6 та В5, а також:  
• для профілактики захворювань печінки та процесів жовчоутворення та 

жовчовиділення;
• для захисту клітин печінки від дії токсинів (солей важких металів, алкоголю);
• при диспептичних розладах (метеоризм, нудота, відрижка);
• при різних видах інтоксикації (медикаментозної, алкогольної);
• для зниження рівня «поганого» холестерину та збільшення рівня «хорошого»;
• для попередження розвитку холециститу (запалення жовчного міхура).
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та дітям 

  старше 14 років по 1 капсулі 2 рази на добу, під час або після вживання їжі. Запивати 
достатньою кількістю води. Рекомендований термін споживання: 30 діб, в подальшому 
узгоджується з лікарем. 

Упаковка:
 
30

 
капсул. 

Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1
 
капсула містить 6,3

 
ккал/26,6 кДж, 0,01 хлібних одиниць.

Доппельгерц® актив Омега-3 Плюс Артишок

1 капсула містить
Риб’ячий жир з лосося (ПНЖК Омега-3) 500 мг
Артишоку екстракт 128 мг
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін Е) 5,9 мг
Кальцію пантотенат (вітамін В5) 1,5 мг
Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) 1 мг

Натуральний комплексний засіб, що сприяє процесам жовчоутворення та жовчовиділення

Для покращення роботи печінки 

Доппельгерц® актив Ессенціальні фосфоліпіди 
+ вітаміни групи В

Комплекс для відновлення клітин печінки

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах дієтичного 
харчування, рекомендованих лікарем, як додаткове джерело есенціальних фосфоліпідів
та вітамінів групи В для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування 
організму людини, а також:
• при хронічних захворюваннях та дистрофії печінки різної етіології: жирова дистрофія,

гепатити, інше;
• чинить гепатопротекторну (захисну) дію;
• захищає та відновлює тканини печінки, покращує перебіг метаболічних процесів;
• при лікарських та алкогольних ураженнях печінки.
Важливо! Есенціальні фосфоліпіди — це складні речовини природнього походження, 
які вбудовуються в структуру клітинних мембран та підтримують і зберігають структуру 
клітин печінки.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим по 
1–2 капсули 3 рази на день під час або після вживання їжі, запиваючи достатньою 
кількістю рідини. Термін споживання: 30 діб, в подальшому узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 50 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 9 ккал/38 кДж. 
Не містить хлібних одиниць.

Активні інгредієнти Кожна капсула містить
Лецитин (ессенціальні фосфоліпіди) 290,0 мг
Тіамін (вітамін В1) 0,28 мг
Рібофлавін (вітамін В2) 0,35 мг
Піридоксин (вітамін В6) 0,35 мг

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах 
дієтичного харчування, як додаткове джерело вітамінів та антиоксидантів 
для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму 
людини в тому числі органа зору, а також: 
• для попередження погіршення зору; 
• для зниження втоми при тривалому навантаженні на очі (робота за комп’ютером, 

керування автомобілем); 
• для захисту очей від агресивного зовнішнього впливу (яскраве світло, електромаг-

нітне випромінювання тощо); 
• для профілактики ризику розвитку запальних і дегенеративних змін сітківки ока, 

скловидного тіла та кришталика; 
• для поліпшення адаптації зору в сутінках; 
• для зміцнення стінок кровоносних судин очей; 
• для прискорення одужання після офтальмологічних операцій. 
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та дітям  
старше 14 років  по 1 капсулі на добу під час їжі, не розжовуючи. Запивати достатньою кількістю 
води. Термін споживання: 30 днів, в подальшому узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 2,6 ккал/10,8 кДж та 0,01 хлібних одиниць. 

Доппельгерц® актив Вітаміни для очей з лютеїном

1 капсула містить
Лютеїн 6 мг
Вітамін A 800 мкг
Вітамін Е 36 мг
Зеаксантин 300 мкг
Вітамін С 250 мг
Цинк 2,5 мг

Антиоксидантний захист для очей

Доппельгерц® актив Вітаміни для очей чорниця

1 капсула містить
Порошок плодів чорниці 300 мг
Лютеїн 3 мг
Вітамін А  400 мкг
Цинк 3 мг
Лимонний біофлавоноїдний комплекс 30 мг

Вітамінно-мінеральний комплекс для підтримки 
зорової функції й усунення втомлюваності очей

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах діє-
тичного харчування як додаткове джерело антоціанів, каротиноїдів, вітаміну А та 
цинку для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму 
людини, в тому числі органа зору, а також: 
• для покращення кровообігу сітківки ока; 
• сприяє прискоренню регенерації тканин сітківки ока; 
• для поліпшення адаптації зору в сутінках; 
• для зменшення втоми очей.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та 
дітям старше 14 років по 1 капсулі 1 раз на день під час або після вживання їжі.

 Запивати достатньою кількістю води. Термін споживання: 2 місяці, після  
перерви в 1 місяць можливий повторний прийом. В подальшому термін 
споживання узгоджується з лікарем. 
 

Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 
4,4 ккал/18,5 кДж. Не містить хлібних одиниць. 

Для покращення зору та захисту очей



Доппельгерц® актив Вітаміни для мами
Оптимально збалансований комплекс, розроблений спеціально для жінок, що планують 
вагітність, вагітних, після пологів та годуючих груддю.

 

Для підтримки жіночої краси, здоров'я та уповільнення 
процесів старіння

Вітамін В6

100 мг

10 мг

Вітамін В12

Фолієва кислота

Пантотенова 
кислота

Ніацин

Кальцій (у вигляді 
кальцію карбонату 
та кальцію 
гідрофосфату)

Магній (у вигляді 
магнію оксиду)

Залізо

Йод

Цинк

150 мкг

5 мг

1 капсула містить

Вітамін А
333 мкг 
(1110 
МО)

Вітамін D3
10 мкг 
(400 МО)

Вітамін С

1,6 мг

1,9 мг

3,5 мкг

6 мг

110 мг

60 мкг

1,2 мгВітамін В1

15 мг

Вітамін В2

131 мг

Біотин

400 мкг

Активний антиоксидант, що сприяє підвищенню опірності організму до інфекцій. 
Чинить позитивний вплив на репродуктивну функцію, сприяє забезпеченню нормального процесу 
овуляції та функціонування жовтого тіла в організмі жінки
Сприяє покращенню фосфорно-кальцієвого обміну в організмі, бере участь у мінералізації кісткової 
тканини, необхідний для нормального формування та росту кісток у дітей
Має антиоксидантні властивості, сприяє покращенню опору організму до несприятливих факторів 
зовнішнього середовища. Грає важливу роль у окислювально-відновлюваних процесах
Бере участь у синтезі та утилізації жирів та амінокислот, сприяє покращенню стану шкіри та волосся. 
Взаємодіє з іншими вітамінами групи В, що сприяє нормалізації загального стану організму 
майбутньої мами

Приймає активну участь в протіканні енергетичних процесів, позитивно впливає на стан 
серцево-судинної та нервової систем

Грає важливу роль на етапі планування вагітності, так як впливає на продуктивність зачаття та на 
повноцінне виношування здорового малюка
Необхідна для росту та розвитку клітин, а також для правильного функціонування нервової системи. 
Сприяє зняттю фізичної втоми та стресу

Сприяє покращенню роботи мозку та серцево-судинної системи, має важливе значення для 
вироблення енергії в період вагітності. 

Необхідний для формування кісток та зародків зубів у плода, а також для збереження в гарному стані 
кісток та зубів у майбутньої матері.

Сприяє зниженню збудливості, підвищує стійкість до стресу

Необхідний для синтезу гемоглобіну, грає важливу роль в процесах кровотворення, бере участь у ряді 
окислювально-відновлювальних реакцій
Важливий для підтримки фізичної активності жінки, корисний в клітинному обміні речовин, 
необхідний для нормального функціонування щитоподібної залози.
Сприяє забезпеченню нормального процесу овуляції. 

Бере активну участь у формуванні білкових та структурних складових організму, входить до складу 
ферментативних систем, необхідний для підтримки гормональної рівноваги та адекватної імунної 
відповіді
Сприяє діленню клітин та підтримці нормального функціонування нервової системи

Необхідний для нормального функціонування нервової та м'язової тканин. 

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендована лікарем в раціонах 
харчування жінок, що планують вагітність, вагітні, після пологів та годуючих груддю, як 
додаткове джерело вітамінів групи В, А, Д3, С, фолієвої кислоти, біотину, ніацину, 
пантотенової кислоти та мінералів і мікроелементів  для створення оптимальних 
дієтологічних умов функціонування організму людини, а також:
• для попередження та корекції вітамінної та мінеральної недостатності 

протягом планування вагітності, у період вагітності та у період годування 
груддю;

• для зниження ризику виникнення дефектів нервової трубки та інших 
уроджених вад розвитку;

• для зменшення проявів раннього токсикозу на початкових стадіях вагітності;
• для попередження розвитку анемії, що пов'язана з дефіцитом заліза та 

фолієвої кислоти.

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: жінкам
репродуктивного віку по 1 таблетці  на добу під час або після вживання їжі. 
Термін споживання: за 1 місяць до запланованої вагітності, у період вагітності 
та годування груддю. Після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом. 
Тривалість застосування узгоджується з лікарем. 

 

 

Упаковка: 30 таблеток. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 
0,1 ккал/0,4 кДж, не містить хлібних одиниць. 

  

Новинка Життєво необхідний та збалансований комплекс фолієвої кислоти та
вітамінів для підтримки процесів обміну речовин в організмі

1 таблетка містить

Фолієва кислота 600 мкг

Вітамін В12 5 мкг

Вітамін Е 36 мг

Вітамін В6 6 мг

Вітамін С 300 мг

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендований лікарем як до -
даткове джерело фолієвої кистоти, вітамінів С, Е та вітамінів групи В, а також:
• у період планування вагітності та на ранніх строках вагітності для зменшення

ризику розвитку вроджених патологій;
• для нормального розвитку плода; 
• для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань і атеросклерозу;
• знижує ризик розвитку інфаркту міокарда та інсульту; 
• для покращення кровотворення та для зниження ризику розвитку фолієво-дефіцитної анемії; 
• підвищує еластичність сосудів.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: 
дорослим по 1 таблетці на добу під час або після вживання їжі, не розжовуючи. Запивати достатньою кількістю води. 
Термін споживання: 30 діб, вподальшому узгоджується з лікарем.    

  
 

Упаковка: 30  таблеток.  

Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1  таблетка містить 2,4 ккал/10,1 кДж та 0,003 хлібних одиниць.

Важливо! Спеціальна оболонка таблетки-ДЕПО — забезпечує поступове вивіль-
нення компонентів протягом усього дня, що дозволяє вітамінам та мінеральним 
речовинам максимально засвоюватися організмом.

Для підтримки жіночої краси  
та уповільнення процесів старіння

Доппельгерц® актив Фолієва кислота  
+ Вітаміни В6 + В12 + С + Е

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: жінкам по 1 таблетці на добу під час їжі, не розжовуючи.
Запивати достатньою кількістю води. Термін споживання: 3–4 тижні, в подальшому узгоджується з лікарем.
Упаковка: 30 таблеток.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить 0,7 ккал/2,9 кДж та 0,008  хлібних одиниць.

Важливо! Не містить генно-модифікованих компонентів

Доппельгерц® актив Меноактив
Комплекс фітоестрогенів з вітамінами, що допомагає жінкам м’яко подолати
симптоми гормональної перебудови організму

1 таблетка містить
Ізофлавони сої (фітоестрогени) 50 мг
Вітамін D3 5 мкг
Вітамін В2 1,6 мг
Вітамін В12 3,0 мкг
Біотин 150 мкг
Кальцій 500 мг
Вітамін В1 1,4 мг
Вітамін В6 2 мг
Фолієва кислота 400 мкг

Ізофлавони сої (фітоестрогени) – компоненти рослинного походження, що вигідно 
відрізняються від синтетичних естрогенів, оскільки не мають характерних побічних 
ефектів. 
Рекомендації щодо застосування:  може бути використаний в раціонах дієтичного 
харчування, рекомендованих лікарем, як додаткове 
джерело ізофлавонів сої, кальцію та вітамінів з метою створення оптимальних 
умов функціонування організму жінки в пре- та постменопаузальний період, а також:
•  при порушенні гормонального фону жінки в період пре- та постменопаузи;
•  при вегетативних порушеннях (приливи, підвищена пітливість, серцебиття, ожиріння);
•  при порушеннях психоемоційної сфери (втома, дратівливість, плаксивість);
•  для зниження ризику виникнення остеопорозу;
•  для покращення якості життя жінки в період менопаузи, зберігаючи здоров’я та красу.

 



Доппельгерц® актив Коензим Q10
Для покращення енергетичних процесів в організмі

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний у раціонах 
дієтичного харчування, як додаткове джерело коензиму Q10, а також:
• знижує в’ялість шкіри, сприяє розгладженню зморшок;
• впливає на процеси передчасного старіння;
• сприяє зниженню маси тіла;
• показаний при підвищених фізичних навантаженнях, заняттях спортом 

(може використовуватися як добавка до раціону спортсменів);
• при дефіциті показників імунної системи.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим
і підліткам з 14 років — по 1 капсулі 1 раз на добу під час або після вживання 
їжі, запиваючи достатньою кількістю води. При підвищених фізичних наванта- 
женнях, наприклад, у спортсменів, можливе збільшення прийому до 3 разів 
на добу. Термін споживання:  30 діб, в подальшому узгоджується з лікарем.

 

Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 
2,7 ккал/11,3 кДж та 0,001 хлібних одиниць.

1 капсула містить

Коензим Q10 30 мг

Комплекс рослинних компонентів, вітамінів та мінеральних речовин  
для підтримання природної краси жінки

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах діє-
тичного харчування як додаткове джерело поліненасичених жирних кислот, 
вітамінів групи В та цинку, а також:
• покращує стан шкіри й усуває ії сухість, запобігає передчасній появі зморшок; 
• підтримує живлення клітин шкіри;
• укріплює нігті;
• покращує стан волосся та його ріст після перенесених захворювань (особливо 

неврологічних та дерматологічних);
• при стресових ситуаціях. 
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим 
по 1 капсулі 1 раз на день під час або після вживання їжі. Запивати достат-
ньою кількістю води. Термін споживання: 30 діб, в подальшому узгоджується 
з лікарем.
Упаковка: 30 капсул. 
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 7,2 ккал/30,2 кДж та 0,02 хлібних одиниць.

Доппельгерц® актив Вітаміни для здоров’я 
шкіри, волосся та нігтів 

1 капсула містить
Олія зародків пшениці 500 мг
Біотин 150 мкг
Просо (сорго) екстракт сухий 150 мг
Вітамін В6 1 мг
Вітамін В5 9 мг 
Цинку сульфат 5 мг

Для підтримки жіночої краси  
та уповільнення процесів старіння

Новинка

Новинка

Збалансований комплекс рослин, вітамінів та мінеральних речовин, що покращує якість структури 
волосся, сприяє його росту, нормалізує роботу сальних залоз, надає волоссю природного блиску 
та еластичності 

Доппельгерц® Бьюті Краса 
та здоров’я волосся

Для підтримки жіночої краси  
та уповільнення процесів старіння

Мідь

Містить амінокислоти, вітаміни та мінеральні речовини, які відіграють важливу роль у підтримці 
нормальних обмінних процесів у шкірі та волосяних цибулинах. Покращує стан шкіри та волосся, 
усуває сухість шкіри, попереджає випадіння волосся.

Має у своєму складі вітаміни групи В, D, А, РР, К, Е і поліненасичені жирні кислоти. Зародки пшениці 
містять від 55 до 65% лінолевої кислоти, що належить до жирних кислот класу омега-6 та 
застосовується для зменшення сухості шкіри та підтримки нормального стану жирових мембран, що 
оточують клітини шкіри.

Містить кремній, який сприяє виробництву колагену, що покращує загальний стан волосся та шкіри 
голови та інші поживні речовини, такі як: кремнієва кислота, калій, марганець, алкалоїди та 
флаваноїди. Вони покращують кровообіг, стимулюють ріст волосся, відновлюють його структуру, 
роблячи його гладким та шовковистим.

Амінокислоти, що чинять антиоксидантну дію, сприяють нейтралізації токсинів і перешкоджають 
випадінню волосся.

Має антиоксидантну дію, сприяє процесам відновлення тканин.

Стимулює ріст і поділ клітин шкіри, зміцнюючи загальний стан шкіри. Сприяє відновленню 
пошкодженого волосся, знижуючи його ламкість.

Це вітамін групи В, що необхідний для формування здорових нігтів і волосся та зміцнення і 
посилення його росту. Захищає шкіру від несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Відповідає за клітинну регенерацію тканин. У разі дефіциту вітаміну В6 у дорослих виникає себорейний 
дерматит.

Сприяє регуляції активності сальних залоз, необхідний для регенерації клітин і для утворення колагену.

Бере участь в обміні речовин, сприяє кращому живленню волосся, поліпшує постачання киснем 
волосяних фолікулів. Відповідає за утворення пігменту у волоссі.

Входить до складу ферментів, що відповідають за переплетіння волокон колагену та еластину.

Прискорює відновлювальні процеси шкіри, покращує загальний стан шкіри голови та ріст волосся.

0,5 мг

Аскорбінова 
кислота (вітамін С) 80,0 мг

1 капсула містить

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах 
дієтичного харчування, як додаткове джерело міді, цинку, біотину, вітамінів С,
нікотинаміду, В6 та пантотенової кислоти для створення оптимальних 
дієтологічних умов функціонування організму людини, а також:
• сприяє росту здорового волосся, перешкоджає його випадінню;
• зменшує сухість шкіри, підтримує нормальний стан клітин шкіри голови;
• покращує кровообіг в зоні росту волосся;
• відновлює структуру волосся, роблячи його гладким і шовковистим;
• нормалізує роботу сальних залоз голови.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорос-
лим та підліткам з 14 років по 1 капсулі 1 раз на день під час або після 
вживання їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини. Термін спожи-
вання: 30 діб, у подальшому курс лікування узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 капсул.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 
5,0 ккал/21 кДж. Не містить  хлібних одиниць.

Сорго сухий 
екстракт 75,0 мг

Олія зародків 
пшениці

150,0 мг

Сухий екстракт 
хвощу 100,0 мг

Метіонін 5,0 мг

Цистеїн 7,4 мг

Пантотенова 
кислота 6,0 мг

Біотин 75,0 мкг

Піридоксину гідрохлорид 
(Вітамін В6) 1,4 мг

Цинк 10,0 мг

Нікотинамід 8,0 мг

Амінобензойна кислота 30,0 мг



Доппельгерц® Бьюті Ліфтинг-комплекс  
із гіалуроновою кислотою

Молодість і нев’януча краса вашої шкіри

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах дієтично-
го харчування як додаткове джерело  гіалуронової кислоти, біотину, вітамінів та 
мікроелементів для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування 
організму людини, а також:
• відновлює тонус і пружність шкіри;
• сприяє глибокому насиченню шкіри вологою;
• збільшує еластичність шкіри і розгладжує зморшки;
• запобігає сухості шкіри і стимулює її регенерацію.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим по 
1 капсулі 1 раз на день під час або після вживання їжі, запиваючи достатньою 
кількістю рідини. Термін споживання: 30 діб, у подальшому курс лікування 
узгоджується з лікарем. 
Упаковка: 30 капсул.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 0,5 ккал/2 кДж. 
Не містить хлібних одиниць.

Для підтримки жіночої краси  
та уповільнення процесів старіння

Новинка

Біотин

Присутня в усіх тканинах організму, пов’язує молекули води та відіграє важливу роль у підтримці 
водного балансу в клітинах та міжклітинному просторі. Кількість гіалуронової кислоти з віком та під 
дією різних токсичних агентів знижується, що позначається на шкірі, а саме — тоншає шкірний 
покров, зменшується його еластичність та утворюються зморшки. Ця кислота у великих кількостях 
міститься також у суглобній тканині, тому її дефіцит позначається на вікових захворюваннях суглобів. 
Вона сприяє відновленню хрящової частини пошкоджених суглобів. Гіалуронова кислота активізує 
роботу клітин, зменшує випаровування вологи з поверхні шкіри, нейтралізує вільні радикали. Від 
концентрації гіалуронової кислоти залежать пружність шкіри та обмінні процеси в тканинах, що 
сповільнюють вікові зміни шкіри та дозволяють їй довше залишатися молодою та красивою.

Має антиоксидантну дію, бере участь у метаболізмі амінокислот, чинить регулюючу дію на систему 
колагену, що забезпечує поряд з іншими факторами проникність стінок судин, зберігає шкіру 
молодою та красивою.

Бере участь в синтезі білків, ліпідів, мукосахаридів, забезпечує нормальний стан шкірних покровів.

Нормалізує окислювально-відновлювальні процеси, які впливають на мембранні структури клітин. 
Токофероли також мають антиоксидантну дію, запобігаючи окисненню біологічно активних речовин, 
в тому числі ненасичених жирних кислот (лінолевої, арахідонової). При відсутності або нестачі 
вітамінів групи Е порушується мембранна проникність клітин. Вітамін Е стимулює продукцію 
лінолевої кислоти, сповільнює старіння клітин, захищає клітини від токсичної дії навколишнього 
середовища.

Біологічно роль пантотенової кислоти в організмі визначається в першу чергу наявністю в структурі 
коензиму А, що бере участь в жировому, вуглеводному та білковому обміні.

Необхідний для функціонування ендокринної системи, включаючи гормони тимусу, інсулін, гормон 
зросту та статеві гормони. Цинк сприяє регуляції активності сальних залоз. Він необхідний для 
білкового синтезу та утворення колагену.

Необхідний для формування здорових нігтів та волосся, покращує метаболізм в шкірі, входить до 
складу ферментів, що регулюють білковий та жировий обмін.

Це життєво важливий антиоксидант, особливо у поєднанні з вітаміном Е. Він захищає імунну систему 
шляхом попередження утворення вільних радикалів. Цей елемент у поєднанні з вітаміном Е 
стимулює утворення антитіл, необхідний для нормального функціонування печінки, серця, 
підшлункової залози, а також для забезпечення еластичності тканин.

150 мкг

Селен 15 мкг

1 капсула містить

Гіалуронова 
кислота 100 мг

Аскорбінова 
кислота (вітамін С) 60 мг

β-каротин 10 мг

Пантотенова 
кислота 6 мг

Цинк 2,5 мг

Вітамін Е 20 мг

Для підтримки жіночої краси  
та уповільнення процесів старіння

Доппельгерц® Бьюті  Sport Lady L-карнітин+Біотин 
шипучі таблетки зі смаком лимону

 

Комплекс, що складається з 2-х біологічно активних речовин для активних людей, що допомагає зберегти 
оптимальну вагу, добре самопочуття і життєву енергію

Рекомендації щодо застосування: : може бути рекомендована лікарем, як додаткове джерело 
L-карнітину та біотину для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму 
людини, а також:
•   сприяє покращенню енергетичних процесів і метаболізму в клітинах організму;
•   необхідний при фізичних навантаженнях, заняттях спортом  та фітнесом;
•   сприяє розщепленню жирів.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим по 1 таблетці на добу 
(розчинивши у склянці води) під час вживання їжі. Термін споживання: 30 діб, в подальшому 
термін споживання узгоджується з лікарем.
Упаковка: 15 шипучих таблеток.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 таблетка містить  51 кДж/12 ккал та не містить 
хлібних одиниць

 Доппельгерц® Бьюті Slim-комплекс 
для зниження ваги

Комплекс біологічно активних речовин, що допомагають зберегти оптимальну масу тіла, гарне самопочуття 
та життєву енергію 

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах дієтичного 
харчування, як додаткове джерело L-карнітину, хрому, кофеїну та лінолевої кислоти 
для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини, 
а також:
• знижує жирову масу, сприяє збільшенню м’язової тканини; 
• підвищує витривалість організму при інтенсивних фізичних навантаженнях і 

заняттях спортом;
• допомагає підтримувати стабільну масу тіла після закінчення дієти.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим та 
підліткам з 14 років по 2 капсули на добу під час або після вживання їжі,

 

запиваючи достатньою кількістю рідини. Не вживати перед сном. Термін спо- 
живання:  2 місяці, після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом. 
В подальшому прийом узгоджується з лікарем. 

Упаковка: 30 капсул. 

Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 
1

 
ккал/4,2

 
кДж. Не містить хлібних одиниць.

1 шипуча таблетка містить

L-карнітин 900 мг

Біотин 75 мкг

1 шипуча таблетка містить

Кон’югована лінолева кислота 250 мг

L-карнітин 50 мг

Хром 10 мкг

Екстракт зеленого чаю 80 мг



Доппельгерц® актив Простанорм
Натуральний біокомплекс, що містить лікарські рослини, вітаміни та мінерали, які покращують 
функціональну діяльність передміхурової залози

1 капсула містить
Олія з насіння гарбуза 400 мг
Олія з насіння льону  (альфа-лінолева кислота - 150 мг) 300 мг
Екстракт листя кропиви 150 мг
Вітамін Е 10 мг
Цинк 8 мг
Марганець 2 мг
Селен 50 мкг

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний в раціонах дієтич-
ного харчування  як додаткове джерело фосфоліпідів, вітамінів та мінералів 
для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму 
людини, в тому числі передміхурової залози і сечового міхура, а також:
• нормалізує обмінні процеси в передміхуровій залозі; 
• полегшує сечовипускання;
• має протизапальну, сечогінну, кровоспинну і судинозвужувальну дію, що по-

зитивно впливає на функціональну діяльність простати і сечового міхура. 

Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим по 
1 капсулі на добу під час або після вживання їжі. Запивати достатньою кількіс-
тю води. Термін споживання: 2 місяці, після перерви в 1 місяць можливий 
повторний прийом. В подальшому прийом узгоджується з лікарем.

 

Упаковка: 30 капсул.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 8 ккал та 0,01 хлібних 
одиниць.

 

Спеціальний комплекс, що стимулює статеву функцію, сприяє 
збільшенню кількості та покращенню якості сперми

Рекомендації щодо застосування: може бути використаний у раціонах діє-
тичного харчування, призначених лікарем як додаткове джерело вітаміну Е, 
цинку, селену, кофеїну, гінзенозидів і фітостеринів, а також:
• стимулює статеву функцію і підсилює статевий потяг у чоловіків;
• збільшує гостроту відчуттів під час статевого акту;
• сприяє покращенню еректильної функції, має загальнозміцнюючу дію;
• збільшує кількість і якість сперми, підвищує рухливість сперматозоїдів, що 

сприяє вирішенню проблеми чоловічого безпліддя.
Спосіб застосування та рекомендований термін споживання: дорослим по 
1 капсулі 1 раз на день під час або після вживання їжі, запиваючи достатньою 
кількістю води. Не рекомендований прийом у вечірній час та людям з підви-
щенним артеріальним тиском. Термін споживання: 30 діб, у подальшому курс 
лікування узгоджується з лікарем.
Упаковка: 30 капсул.
Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 4,6 ккал/16 кДж. Не містить хлібних одиниць.

Доппельгерц® V.I.P СпермАктив

1 капсула містить
Сухий екстракт кореня перуанського женьшеню (Maka, Lerydium 
peruvianium) 250 мг

Екстракт готу кола (центела азіатська) (Gotu cola) 25 мг
Сухий екстракт кореня женьшеню 25 мг
Вітамін Е 5 мг
Цинк 7,5 мг
Селен 25 мкг
Кофеїн 25 мг

Для підтримки чоловічого здоров’я Засоби по догляду за зубними протезами

Новинка

Protefix® (Протефікс®) 

гіпоалергенний 
фіксуючий крем,
екстрасильний для зубних протезів

•  Сильна і тривала фіксація зубних протезів (не менше 12 годин); 
•  Наноситься на вологі зубні протези; 
•  Рекомендується при підвищеному слиновиділенні; 
•  Запобігає проникненню їжі під протез;
•  Не впливає на смак їжі та напоїв;
•  Зручний та економічний у застосуванні.

Не містить барвників
і смакових домішок

Protefix® (Протефікс®) 

алое вера 
фіксуючий крем,
екстрасильний для зубних протезів

Protefix® (Протефікс®) фіксуючі прокладки 
для верхньої та нижньої щелеп

Упаковка: туба 40 мл. 

Упаковка: туба 40 мл. Упаковка: туба 40 мл. 

Екстракт алое має протизапальні 
й антибактеріальні властивості,
що знижує вірогідність запалення ясен

 

® (Протефікс®) Активні таблетки 
для очищення зубних протезів

 

Упаковка: №66.

Упаковка: 30 шт.

 

•   Усуває бактеріальний наліт;
•   Не руйнує матеріал зубного протеза;
•   Видаляє неприємні запахи;
•   Час дії — 15 хвилин;
•   Розчиняється у холодній воді.

•   забезпечують тривале кріплення протезів;
•   полегшують стан при несприятливій будові щелепи і змінах, 

що виникли внаслідок  видалення зубів;
•   дозволяють уникнути пошкоджень слизової оболонки 

порожнини рота особливо при тимчасових протезах і на 
стадії звикання до постійних протезів.

•   приємні для ясен і не впливають на висоту прикусу. 

 

Protefix® (Протефікс®) 

фіксуючий крем,
екстрасильний 
для зубних протезів

Рекомендації щодо застосування 
фіксуючого крему Protefix® (Протефікс):



Офіційний представник в Україні: ТОВ «Квайссер Фарма Україна»
02132, Україна, м. Київ, Дніпровська набережна, 26 Ж, офіс 49, 

тел./факс: (044) 585-34-90 (92), e-mail: info@queisser.com.ua, www.queisser.com.ua
Відпускаються без рецепта. Інформація надана скорочено. 

Ознайомтеся з інструкціями. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. 
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Каталог призначений для фахівців у галузі охорони здоров’я Вересень 2018


