
ГАСТРОФІТ-СИРОП (Gastrophyt-Syrup)
дієтична добавка 

Склад:
5 мл сиропу містять: 
діючі речовини: алтеї коренів екстракту водного (1:5) – 600 мг, деревію трави екстракту 
водного (1:5) – 600 мг, перстачу коренів екстракту водного (1:5) – 600 мг, шипшини плодів 
екстракту водного (1:5) – 390 мг;
допоміжні речовини: сорбіт, гліцерин, гідроксипропілметилцелюлоза, кислота лимонна, кис-
лота сорбінова, вода очищена.
Властивості. До складу ГАСТРОФІТ-СИРОП входять екстракти лікарських рослин, дія яких 
спрямована на:
1. зМЕНШЕННЯ зАПАлЕННЯ. Корені алтеї та трава деревію зумовлюють протизапальну ак-
тивність сиропу та усувають біль, спричинений спазмами. 
2. зАХИСТ СлИзОВОЇ ОБОлОНКИ. Слизові речовини коренів алтеї мають обволікаючу дію та 
покривають оболонки шлунку, зменшуючи больові відчуття. Активні речовини коренів пер-
стачу, трави деревію та плодів шипшини захищають слизову оболонку шлунково-кишкового 
тракту від подразнень.
3. ПОКРАЩЕННЯ ТРАВлЕННЯ. Корисні речовини трави деревію підвищують апетит, збільшу-
ють активність ферментів, поліпшують процес травлення та засвоєння поживних речовин.
4. НОРМАлІзАЦІЮ МОТОРИКИ. Біологічно активні речовини коренів перстачу, трави дере-
вію та плодів шипшини уповільнюють перистальтику кишечнику, а корені алтеї поглинають 
надлишкову рідину та подразливі речовини. Сукупна дія цих речовин покращує процес функ-
ціонування шлунково-кишкового тракту.
5. зМІЦНЕННЯ ОРГАНІзМУ. Плоди шипшини мають потужну загальнозміцнюючу дію. Усі 
компоненти сиропу містять біологічно активні речовини, які позитивно впливають на робо-
ту організму в цілому та стимулюють його опірність до несприятливих факторів зовнішнього 
середовища.
Рекомендації щодо застосування. Рекомендується вживати як джерело біологічно актив-
них речовин, сприяє нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту.
Спосіб застосування та дози. Приймати всередину дітям віком від 3 до 7 років по 5 мл тричі 
на день; дітям віком від 7 до 14 років по 5-10 мл тричі на день; дорослим та дітям від 14 років 
по 10 мл 3-5 разів на день. Можна розчиняти у теплій воді або додавати до чаю. Курс прийому 
3-4 тижня. Курс можна повторювати з перервою у 10 днів. Перед вживанням збовтати.
Перед застосуванням рекомендовано порадитися з лікарем.
застереження при застосуванні. Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітні жінки та 
жінки, які годують дітей груддю, діти віком до 3-х років.
Не є лікарським засобом!
Форма випуску. Сироп у флаконах полімерних по 150 мл.
Умови зберігання. Зберігати в упаковці виробника у сухому, захищеному від світла та недо-
ступному для дітей місці при температурі від +2 °С до +25 °С.
Термін придатності. 24 місяці.
Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ» на замовлення 
ПП «Лекраст».



ГАСТРОФИТ-СИРОП (Gastrophyt-Syrup)
диетическая добавка 

Состав:
5 мл сиропа содержат: 
действующие вещества: алтея корней экстракта водного (1:5) – 600 мг, тысячелистника тра-
вы экстракта водного (1:5) – 600 мг, лапчатки корней экстракта водного (1:5) – 600 мг, шипов-
ника плодов экстракта водного (1:5) – 390 мг;
вспомогательные вещества: сорбит, глицерин, гидроксипропилметилцеллюлоза, кислота 
лимонная, кислота сорбиновая, вода очищенная.
Свойства. В состав ГАСТРОФИТ-СИРОП входят экстракты лекарственных растений, действие 
которых направлено на:
1. УМЕНьШЕНИЕ ВОСПАлЕНИЯ. Корни алтея и трава тысячелистника обусловливают про-
тивовоспалительную активность сиропа и устраняют боль, вызванную спазмами.
2. зАЩИТУ СлИзИСТОй ОБОлОчКИ. Слизистые вещества корней алтея обладают обво-
лакивающим действием и покрывают оболочки желудка, уменьшая болевые ощущения. Ак-
тивные вещества корней лапчатки, травы тысячелистника и плодов шиповника защищают 
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта от раздражений.
3. УлУчШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ. Полезные вещества травы тысячелистника повышают ап-
петит, увеличивают активность ферментов, улучшают весь процесс пищеварения и усвоение 
питательных веществ.
4. НОРМАлИзАЦИЮ МОТОРИКИ. Биологически активные вещества корней лапчатки, тра-
вы тысячелистника и плодов шиповника замедляют перистальтику кишечника, а корни алтея 
поглощают избыточную жидкость и раздражающие вещества. Совокупное действие этих ве-
ществ улучшает процесс функционирования желудочно-кишечного тракта. 
5. УКРЕПлЕНИЕ ОРГАНИзМА. Плоды шиповника обладают мощным общеукрепляющим 
действием. Все компоненты сиропа содержат биологически активные вещества, которые по-
ложительно влияют на работу организма в целом и стимулируют его сопротивляемость к не-
благоприятным факторам внешней среды.
Рекомендации по применению. Рекомендуется употреблять как источник биологически 
активных веществ, способствует нормализации функционирования желудочно-кишечного 
тракта.
Способ применения и дозы. Принимать внутрь детям c 3 до 7 лет по 5 мл три раза в день; де-
тям c 7 до 14 лет по 5-10 мл три раза в день; взрослым и детям с 14 лет по 10 мл 3-5 раз в день. 
Можно растворять в теплой воде или добавлять в чай. Курс приема 3-4 недели. Курс можно 
повторять с перерывом в 10 дней. Перед употреблением взболтать.
Перед применением рекомендовано посоветоваться с врачом.
Предостережения при применении. Индивидуальная чувствительность к компонентам, 
беременные женщины, а так же женщины, которые кормят детей грудью, дети до 3-х лет.
Не является лекарственным средством!
Форма выпуска. Сироп во флаконах полимерных по 150 мл.
Условия хранения. Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света и не-
доступном для детей месте при температуре от + 2 °С до + 25 °С.
Срок годности. 24 месяца.
Производитель. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» по 
заказу ЧП «Лекраст».


