
 
 

Склад 

РОСЛИННИЙ СИРОП ВІД 
КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА 

ДОРОСЛИХ 

РОСЛИННІ ЛЬОДЯНИКИ ВІД 

КАШЛЮ 
ТА ПОДРАЗНЕННЯ У ГОРЛІ 

(ЗІ СМАКОМ МЕДУ ТА ЛИМОНУ) 

5 ml (мл) сиропу містить: базиліку 
(Ocimum sanctum) 200 mg (мг); 

листя юстиції судинної (Adhatoda 
vasica) 200 mg (мг); кореня 

солодки голої (Glycyrrhiza glabra) 
200 mg (мг); плодів терміналії 

белеріки (Terminalia belerica) 100 
mg (мг); кореневища куркуми 

довгої (Curcuma longa) 75 mg (мг); 
кореневища імбиру (Zingiber 

officinale) 50 mg (мг); плодів 

зизифусу (Zizyphus sativa) 50 mg 
(мг); гали фісташок (Pistacia 

integerrima) 50 mg (мг); плодів 
перцю чорного (Piper nigrum) 50 

mg (мг); плодів перцю кубеба 
(Piper cubeba) 50 mg (мг); кореня 

гедіхію колосистого (Hedychium 
spicatum) 50 mg (мг); плодів 

перцю довгого (Piper longum) 50 
mg (мг); амонію хлорид 

(Ammonium chloride) 5 mg (мг). 

Допоміжні речовини: вода 

очищена, цукор, підсолоджувач 
сорбіт, емульгатор 

пропіленгліколь, консервант 
бензоат натрію, ароматизатор 

базилік, загущувач ксантанова 

камідь, ароматизатор ментол. 

1 льодяник містить екстракти: плодів 
перцю довгого (Piper longum) – 25 

mg (мг), кореневища альпінії галанги 
(Alpіnia galanga) – 20 mg (мг), кореня 

солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 
20 mg (мг), кореневища імбиру 

(Zingiber officinale) – 10 mg (мг), 
плодів ембліки лікарської (Emblica 

officinalis) – 10 mg (мг), листя 
базиліку (Ocimum sanctum) – 5 mg 

(мг), листя адатоди судинної 
(Adhatoda vasica) – 5 mg (мг), м’яти 

лугової (Mentha arvensis) – 3 mg (мг). 

Допоміжні 

речовини: підсолоджувачі цукор, 
глюкоза рідка; комплексоутворювач 

кислота лимонна безводна; 
ароматизатор мед; ароматизатор 

лимон; барвник тартразин (Е102); 

вода очищена. 

Рекомендації щодо застосування 

СИРОП ЛЬОДЯНИКИ 

може бути рекомендовано як 
джерело біологічно активних 

речовин рослинного походження: 

для покращення відходження 
мокротиння при кашлі, 

пом’якшення подразнення у горлі 

може бути рекомендовано як 
дієтична добавка до раціону 

харчування, що сприятливо впливає 
на стан дихальних шляхів. Може 

використовуватись для пом’якшення 

кашлю та при подразненні у горлі. 



 
 

при кашлі, підтримки оптимальної 
якості життя та самопочуття при 

застуді. 

  

Спосіб застосування та дози 

Спосіб вживання СИРОПУ: внутрішньо після їди, попередньо добре 

збовтати флакон. Приймати згідно з таблицею: 

Вік 
Разова доза, 

ml (мл) 
Кількість прийомів 

Діти 3 – 6 років 2,5 ml (мл) 3 рази на день 

Діти 6 – 12 років 5 ml (мл) 3 рази на день 

Діти старше 12 

років та дорослі 
10 ml (мл) 3 рази на день 

Термін вживання: 5 – 7 днів, в подальшому термін споживання та 

можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем. 

Спосіб вживання ЛЬОДЯНИКІВ: дітям 6-12 років – 1-2 льодяники 3 
рази на день, дорослим та дітям старше 12 років – 2-3 льодяники 3 рази 

на день. Льодяники розсмоктують до повного розчинення. 

Термін вживання: 7-14 днів, в подальшому термін споживання та 

можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем. 

Застереження 

Льодяники: містить цукор, що необхідно враховувати при споживанні 

хворими на цукровий діабет. 

Сироп: не застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів, 
дітям до 3 років, вагітним та в період годування груддю. Містить цукор, що 

необхідно враховувати при споживанні хворими на цукровий діабет. 

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для 
щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного 

раціону харчування. 

Протипоказання 

Льодяники: не рекомендовано при індивідуальній чутливості до 

компонентів, дітям до 6 років, при вагітності та в період годування груддю. 

Сироп: не застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів, 

дітям до 3 років, вагітним та в період годування груддю. 

Упаковка 



 
 

Рослинний сироп у флаконах по 100 ml (мл). 

Льодяники по 2,5 g (г), упаковані по 18 штук; льодяники у коробці. 

Термін придатності 

3 роки від дати виробництва. 

Умови зберігання 

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище 

ніж 25 °С в оригінальній упаковці 

виробника. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

 


