
Функціональні властивості 
дієтичної добавки 

«Корвалтаб Метео®» 
за  ТУ У 10.8-30117001-009:2019

1 капсула містить:
Кофеїну 100 мг (mg)
L-теаніну 100 мг (mg)
Екстракту 
Лимонника 
китайського 
(Schisandra extract)

100 мг (mg)

Екстракту 
Женьшеню (Panax 
ginseng extract)

100 мг (mg)

Екстракту Родіоли 
рожевої (Rhodiola 
rosea extract)

55 мг (mg)

Склад: кофеїн, L-теанін, екстракт 
лимонника китайського, екстракт 
женьшеню, екстракт родіоли роже-
вої, магній стеарат, кремній діоксид; 
оболонка капсули: желатин; барвни-
ки: заліза оксид червоний, титану ді-
оксид, заліза оксид жовтий. 
Без ГМО.

Рекомендації до споживання: Кор-
валтаб Метео® сприяє  підтримці 
нормального функціонального ста-
ну  серцево-судинної, центральної 
та периферичної нервової систем у 
осіб, що мають підвищену чутливість 
до  різних видів атмосферних впли-
вів, серед яких температура і во-
логість повітря, атмосферний тиск, 
швидкість вітру, опади, геомагнітна 
активність, електричне поле атмос-
фери та ін.  Ефективне поєднання 
тонізуючих та адаптогенних влас-
тивостей складових поліпшує розу-
мову діяльність та увагу, зменшує 

втому та сонливість, сприяє підви-
щенню працездатності та опірності 
організму до стресових ситуацій, фі-
зичних навантажень, несприятливих 
впливів зовнішнього середовища, 
зміни погодних умов, у тому числі в 
осіб, що мають вегето-судинну дис-
тонію, астенічні стани, емоційні роз-
лади, неврастенії, та при зниженій 
розумовій та фізичній працездатнос-
ті сприяє підтримці нормальної якос-
ті життя у  метеозалежних “живих 
барометрів”. 
Перед застосуванням  необхідно 
проконсультуватися з лікарем!

Спосіб застосування та рекомен-
дована добова доза: дієтичну до-
бавку рекомендовано приймати 
дорослим  внутрішньо під час їжі, 
не розжовувати та запивати достат-
ньою кількістю води. 
Добова доза становить для дорос-
лих по 1 капсулі на добу, або за ре-
комендацією лікаря.

Термін вживання: визначає лікар 
індивідуально.

Застереження до споживання:  ді-
єтична добавка  Корвалтаб Метео® 
призначена лише для дорослих.  Не 
слід споживати  особам з гіперчут-
ливістю до компонентів дієтичної 
добавки, підвищеним артеріаль-
ним тиском,  порушеннями сну, при 
схильності до кровотечі. Дієтична 
добавка не рекомендована жінкам 
під час вагітності та лактації, дітям 
до 18 років, а також особам з підви-
щеною нервовою збудливістю.
Дієтична добавка Корвалтаб Метео® 
не призначена для лікування, не по-
винна застосовуватися як заміна по-

вноцінного раціону харчування. Пе-
ред застосуванням рекомендована 
консультація лікаря. 
Не перевищуйте рекомендовану до-
бову дозу.  

Містить кофеїн. Не рекомендовано 
для дітей та вагітних жінок.

Мінімальний термін придатності: 
краще спожити до кінця дати, зазна-
ченої на упаковці; термін придатнос-
ті – 24 місяці.

Умови зберігання: зберігати в ори-
гінальній упаковці при температурі 
не вище 25 °С та недоступному для 
дітей місці.

Форма випуску: капсули з ма-
сою вмісту 463 мг (mg) ± 7,5 %; по  
30 капсул у картонній пачці.

Найменування та місцезнахо-
дження оператора ринку (прий-
няття претензій від споживачів): 
ТОВ «АСІНО УКРАЇНА», Україна, 
03124, м. Київ, бульвар Вацлава Га-
вела, будинок 8, 
тел.: +38 (044) 281-23-33.

Найменування та місцезнахо-
дження виробника: 
ТОВ «Фарма Старт», Україна, 03124, 
м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8, 
тел.: +38 (044) 281-23-33.

Оператор ринку несе повну юридич-
ну  та адміністративну відповідаль-
ність за відповідність продукції на-
веденим даним.

Корвалтаб Метео_001_2020_03
Размеры: ширина – 170 мм, длина – 180 мм; 
Размер шрифта - 8 пунктов Дидо 
Межстрочное расстояние -  не менее 1 мм 
Поля - 10 мм
Фармкод 1030


