
Склад: 1 таблетка містить: активний інгре-
дієнт: полікозанол – 10 мг або 20 мг, або 40 
мг; допоміжні речовини: целюлоза мікро-
кристалічна (Е 460), натрію крохмаль гліко-
лят, двоокис кремнію колоїдний гідрофоб-
ний та водний, стеарат магнію (Е 470); обо-
лонка таблетки (Opadry White): гідроксипро-
пілметилцелюлоза (Е 464), гідроксипропіл-
целюлоза (Е 463), титану двоокис (Е 171), 
тальк (Е 553), вода очищена.

Рекомендації щодо споживання: реко-
мендується в якості дієтичної добавки до 
раціону харчування як додаткове джерело 
полікозанолу – природної суміші вищих 
первинних аліфатичних спиртів (l-тетрако- 
занолу, l-гексакозанолу, l-гептакозанолу, 
l-октакозанолу, l-триаконтанолу), одержа-
них шляхом екстракції із цукрової тростини 
(Saccharum officinarum) з метою нормаліза-
ції рівня загального холестерину ЛПНЩ 
(ліпопротеїнів низької щільності) в сироват-
ці крові і поліпшення функціонального стану 
серцево-судинної системи; має антиокси-
дантні та гіпохолестеринемічні властивості; 
запобігає надмірній агрегації (клейкості) 
тромбоцитів, не впливаючи при цьому на 
показники коагуляції крові.

Спосіб застосування та рекомендована 
добова доза: вживати дорослим по 1 таб- 
летці 1 раз на добу під час вечері (оскільки 
біосинтез холестерину активізується в 
нічний час), запиваючи питною водою. Ре-
комендована початкова добова доза – 
10 мг. У разі необхідності, за рекоменда- 
цією лікаря, через 2 місяці рекомендована 
добова доза може складати від 20 мг до 
40 мг на добу. Курс споживання визначає 
лікар індивідуально. Перед початком засто-
сування рекомендована консультація 
лікаря.

Особливості застосування: В період за-
стосування ФітоСтатину® необхідно дотри-
муватися низькокалорійного раціону харчу-
вання з обмеженням вживання жирів тва-
ринного походження та контролювати 

рівень холестерину в сироватці крові через 
кожні 2 місяці.

Застереження щодо застосування: не пе-
ревищувати рекомендованої добової дози. 

Протипоказання: вагітність та період лак-
тації, індивідуальна несприйнятливість ком-
понентів.

Добавка дієтична на основі екстракту із 
рослинної сировини. Не є лікарським засо-
бом.

Форма випуску: таблетки №10 у блістері з 
послідуючим пакуванням в кількості від 
одного до десяти в картонну пачку; чи до 
ста штук в коробки. Таблетки №365 у кон-
тейнерах з полімерних матеріалів. 

Маса нетто 1 таблетки: 166 мг ± 7,5%, 
332 мг ± 7,5% або 664 мг ± 7,5%.

Дата виготовлення та строк придатності: 
дату виготовлення вказано на упаковці. 
Строк придатності – 2 роки з дати виготов-
лення.

Номер партії (серії) виробництва: вказано 
на упаковці.

Умови зберігання: зберігати в оригіналь-
ній упаковці за температури не вище 25°С у 
сухому, захищеному від світла та недоступ-
ному для дітей місці. 

Назва (найменування), повна адреса і те-
лефон виробника: ТОВ «ОмніФарма», 
Україна, м. Київ, вул. Леніна, 55, 02088; 
тел./факс: (044) 577-57-37 (38,39). 

www.omnifarma.kiev.ua 

Адреса потужностей (об'єкта) виробни-
цтва (місцезнаходження): 03124, м. Київ, 
бульвар Івана Лепсе, буд. 8.

Штрих-код: вказано на упаковці.

ТУ У 10.8-35758392-003:2012



Состав: 1 таблетка содержит: активный 
ингредиент: поликозанол – 10 мг или 20 мг, 
или 40 мг; вспомогательные вещества: 
целлюлоза микрокристаллическая (Е 460), 
натрия крахмал гликолят, диоксид крем-
ния коллоидный гидрофобный и водный, 
стеарат магния (Е 470); оболочка таблетки 
(Opadry White): гидроксипропилметилцел-
люлоза (Е 464), гидроксипропилцеллюлоза 
(Е 463), титана диоксид (Е 171), тальк (Е 
553), вода очищенная.

Рекомендации по применению: реко-
мендуется в качестве диетической добав-
ки к рациону питания как дополнительный 
источник поликозанола – природной смеси 
высших первичных алифатических спир-
тов (l-тетракозанола, l-гексакозанола, 
l-гептакозанола, l-октакозанола, l-триакон- 
танола), полученных путем экстрагирова-
ния из сахарного тростника (Saccharum 
officinarum) с целью нормализации уровня 
общего холестерина ЛПНП (липопротеи- 
нов низкой плотности) в сыворотке крови и 
улучшения функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы; обладает 
антиоксидантными и гипохолестеринеми-
ческими свойствами; предотвращает 
избыточную агрегацию (клейкость) тром-
боцитов, не влияя при этом на показатели 
коагуляции крови.

Способ применения и рекомендован-
ная суточная доза: применять взрослым 
по 1 таблетке 1 раз в сутки во время ужина 
(поскольку биосинтез холестерина активи-
зируется в ночное время), запивая питье-
вой водой. Рекомендованная начальная 
суточная доза – 10 мг. В случае необходи-
мости, по рекомендации врача, через 2 
месяца рекомендованная суточная доза 
может составлять от 20 мг до 40 мг в сутки. 
Курс применения определяет врач индиви-
дуально. Перед началом применения реко-
мендуется консультация врача.

Особенности применения: В период 
применения ФитоСтатина® необходимо 
придерживаться низкокалорийного рацио-

на питания с ограничением употребления 
жиров животного происхождения и контро-
лировать уровень холестерина в сыворот-
ке крови через каждые 2 месяца. 

Ограничения по применению: не превы-
шать рекомендованную суточную дозу.

Противопоказания: беременность и 
период лактации, индивидуальная непере-
носимость компонентов. 

Добавка диетическая на основе экстракта 
из растительного сырья. Не является 
лекарственным средством.

Форма выпуска: таблетки №10 в блисте-
ре с последующей упаковкой в количестве 
от одного до десяти в картонную пачку; 
или до ста штук в коробки. Таблетки №365 
в контейнерах из полимерных материалов. 

Масса нетто 1 таблетки: 166 мг ± 7,5%, 
332 мг ± 7,5% или 664 мг ± 7,5%.

Дата изготовления и срок годности: 
дата изготовления указана на упаковке. 
Срок годности – 2 года с даты изготовле-
ния. 

Номер партии (серии) производства: 
указан на упаковке. 

Условия хранения: хранить в оригиналь-
ной упаковке при температуре не выше 
25°С в сухом, защищенном от света и 
недоступном для детей месте.

Название (наименование), полный 
адрес и телефон производителя: 
ООО «ОмниФарма», Украина, г. Киев, 
ул. Ленина, 55, 02088; тел./факс: 
(044) 577-57-37 (38,39); 

www.omnifarma.kiev.ua 

Адрес мощностей (объекта) производ-
ства (местонахождение): 03124, г. Киев, 
бульвар Ивана Лепсе, д. 8. 

Штрих-код: указан на упаковке.

ТУ У 10.8-35758392-003:2012


