
ІНСТРУКЦІЯ. «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА BALSAM WOGON ANTI STRESS»  1 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

Добавка дієтична Balsam Wogon ANTI STRESS 

 

Загальна інформація: Добавка дієтична Balsam Wogon ANTI STRESS (далі ANTI STRESS) - 

заспокійливий засіб зі збалансованим складом лікарських рослин, який дозволяє взаємно 

доповнювати один одного та посилювати дію у комплексі. Властивість дієтичної добавки 

визначається переліком лікарських рослин що входять до її складу. Це компоненти з 

переважно седативною дією: корінь  скутеларії байкальської і трава материнки звичайної, 

трава меліси лікарської, квіти та плоди глоду, які разом із коренем та травою астрагалу 

шерстистоквіткового, коренем  родіоли рожевої володіють адаптогенною дією. При 

регулярному вживанні ANTI STRESS сприяє седативному, спазмолітичному та адаптогенному 

ефектах, які зменшують збудливість центральної нервової системи. Крім цього ANTI-STRESS 

сприяє кращому засинанню та здоровому сну, а також підвищує активність кровопостачання 

головного мозку. Корисний при початкових проявах астено-невротичних станах.  

ANTI-STRESS виготовлено на основі виноградно-яблучного соку та настою плодів шипшини  

які  багаті на природні вітаміни, мікро- і макроелементи, амінокислоти та біологічно активні 

речовини, що застосовуються як загальнозміцнюючий засіб. 

Опис: густа сиропоподібна рідина коричневого кольору зі специфічним саком і запахом. 

Склад:  вода, сік яблучний концентрований, сік виноградний білий концентрований, корінь 

скутеларії байкальської, трава материнки звичайної, трава меліси лікарської, трава та корінь 

астрагалу шерстистоквіткового, корінь родіоли рожевої, квіти та плоди глоду криваво-

червоного, листя смородини чорної, плоди шипшини собачої. 

Вміст:  

Біологічно активних речовин в 100 мл добавки дієтичної:  не менше 0,01 г флавоноїдів.  

Харчова (поживна) цінність на 100 мл добавки дієтичної: білки - 0,0 г, жири - 0,0 г, вуглеводи – 

60,0 г. 

Енергетична цінність (калорійність) на 100 мл добавки дієтичної: 240 ккал (1004,16 кДж). 

Властивості: 

1) відновлює і зміцнює нервову систему; 

2) зменшує збудливість центральної нервової системи; 

3) має загальнозміцнюючу дію; 

4) снодійну дію; 

5) седативну та тонізуючу дії; 

6) кардіотонізуючу дію; 

7) антиспазматичну дію; 

8) гіпотензивну дію; 
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9) посилює дію снодійних. 

 

Рекомендації щодо застосування: допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування, а 

також для профілактики функціональних розладів нервової і серцево-судинної системи: 

нервового збудження, нервового виснаження, дратівливості, занепокоєння, безсоння, 

неврастенічного синдрому, порушення з боку серцево-судинної системи та інших станів, які 

потребують призначення седативних засобів. 

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: перед використанням добре стряхніть. 

Дорослим рекомендовано приймати всередину по 20-30 мл тричі на день перед прийомом їжі 

на протязі 21 дня, повторні курси проводять через 10-15 днів.   

Умови зберігання: зберігати в місці, не доступному для дітей за температури не вище +3–5оС. 

При  зберіганні є можливим випадання осаду, що не впливає на властивості напою. 

Упаковка. У скляних флаконах по 200 мл, укупорені полімерною кришкою одноразового 

відкриття. 

Термін зберігання:  1 рік.  

Місце виробництва: Лабораторія медичної ботаніки Національного ботанічного саду імені М. 

М. Гришка НАН України. 

Виробник: ТОВ «Шльосем Україна». 

Не містить доданого цукру і будь-яких цукрозамінників, без консервантів, без синтетичних 

барвників і ароматизаторів, без ГМО. 

Розроблено: Sh&S Ukraine, Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка Національної  

академії  наук України. 

ТУ У 10.8-35509650-001:2018 схвалено Протоколом експертизи № 3/8-А-3119-18-66404Е від 

02.08.2018р. комісії при головному державному санітарному лікареві України "Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя 

Міністерства охорони здоров'я України". 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від  08.08.2018, № 602-123-20-

2/34976. 

 


