
ХОЛОФІТ-СИРОП (Cholophyt-Syrup)
дієтична добавка 

Склад:
5 мл сиропу містять: 
діючі речовини: артишоку листя екстракту водного (1:5) – 750 мг, шипшини плодів екстракту вод-
ного (1:5) – 750 мг, стевії трави екстракту водного (1:5) – 345 мг, цмину піщаного квіток екстракту 
водного (1:5) – 345 мг;
допоміжні речовини: сорбіт, гліцерин, гідроксипропілметилцелюлоза, кислота лимонна, кислота 
сорбінова, вода очищена.
Властивості. До складу ХОЛОФІТ-СИРОП входять екстракти лікарських рослин, дія яких спрямо-
вана на:
1. АКТИВІЗАЦІЮ УТВОРЕННЯ ЖОВЧІ. Квітки цмину піщаного та плоди шипшини стимулюють ви-
ділення жовчі та нормалізують її фізико-хімічний склад. Це перешкоджає утворенню каменів у жов-
чному міхурі та жовчовивідних шляхах та потраплянню надлишкового холестерину до судин, що 
забезпечує профілактику формування бляшок у артеріях.
2. НОРмАЛІЗАЦІЮ ЖОВЧОВИдІЛЕННЯ. Біологічно активні речовини компонентів сиропу спри-
яють посиленню руху жовчі та запобігають її застою. 
3. ЗмЕНШЕННЯ ЗАПАЛЕННЯ. Плоди шипшини та квітки цмину піщаного забезпечують протиза-
пальну дію сиропу.
4. ЗАХИСТ ТА ВІдНОВЛЕННЯ ПЕЧІНКИ. Трава стевії та листя артишоку сприяють відновленню 
структури печінки та захищають її від дії токсичних речовин (синтетичні лікарські засоби, алкоголь, 
неякісна їжа тощо).
5. ЗБЕРЕЖЕННЯ РІВНЯ ЦУКРУ В КРОВІ. Сироп не містить цукру. Замість нього у складі сиропу 
містяться низькокалорійні натуральні замінники цукру – трава стевії та сорбіт. Завдяки цьому си-
роп не підвищує рівень цукру в крові, що дозволяє рекомендувати його для застосування людям, 
хворим на цукровий діабет або зі схильністю до нього.
6. ЗмІЦНЕННЯ ОРгАНІЗмУ. Плоди шипшини мають потужну загальнозміцнюючу дію. Усі компо-
ненти сиропу містять біологічно активні речовини, які позитивно впливають на роботу організму в 
цілому та стимулюють його опірність до несприятливих факторів зовнішнього середовища.
Рекомендації щодо застосування. Рекомендується вживати як джерело біологічно активних ре-
човин, сприяє нормалізації функціонування жовчного міхура та жовчовивідних шляхів. Має м’які 
жовчогінні властивості.
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 недоступно-
му 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».



ХОЛОФИТ-СИРОП (Cholophyt-Syrup)
диетическая добавка 

Состав:
5 мл сиропа содержат: 
действующие вещества: артишока листьев экстракта водного (1:5) – 750 мг, шиповника плодов 
экстракта водного (1:5) – 750 мг, стевии травы экстракта водного (1:5) – 345 мг, бессмертника песча-
ного цветков экстракта водного (1:5) – 345 мг;
вспомогательные вещества: сорбит, глицерин, гидроксипропилметилцеллюлоза, кислота лимон-
ная, кислота сорбиновая, вода очищенная.
Свойства. В состав ХОЛОФИТ-СИРОП входят экстракты лекарственных растений, действие кото-
рых направлено на:
1. АКТИВИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЧИ. Цветки бессмертника песчаного и плоды шиповника 
стимулируют выделение желчи и нормализуют её физико-химический состав. Это препятствует об-
разованию камней в желчном пузыре и желчевыделительных путях, а также попаданию избыточ-
ного холестерина к сосудам, что обеспечивает профилактику формирования бляшек в артериях.
2. НОРмАЛИЗАЦИЮ ЖЕЛЧЕОТдЕЛЕНИЯ. Биологически активные вещества компонентов сиро-
па способствуют усилению движения желчи и предотвращают ее застой. 
3. УмЕНьШЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ. Плоды шиповника и цветки бессмертника песчаного обеспечи-
вают противовоспалительное действие сиропа.
4. ЗАЩИТУ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ. Трава стевии и листья артишока способствуют восста-
новлению структуры печени и защищают ее от воздействия токсических веществ (синтетические 
лекарственные средства, алкоголь, некачественная пища и т. п.).
5. СОХРАНЕНИЕ УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ. Сироп не содержит сахара. Вместо него в составе 
сиропа содержатся низкокалорийные натуральные сахарозаменители − трава стевии и сорбит. 
Благодаря этому сироп не повышает уровень сахара в крови, что позволяет рекомендовать его 
для применению людям, больным сахарным диабетом или со склонностью к нему.
6. УКРЕПЛЕНИЕ ОРгАНИЗмА. Плоды шиповника обладают мощным общеукрепляющим действи-
ем. Все компоненты сиропа содержат биологически активные вещества, которые положительно 
влияют на работу организма в целом и стимулируют его сопротивляемость к неблагоприятным 
факторам внешней среды.
Рекомендации по применению. Рекомендуется употреблять как источник биологически актив-
ных веществ, способствует нормализации функционирования желчного пузыря и желчевыводя-
щих путей. Обладает мягкими желчегонными свойствами.
Способ применения и дозы. Принимать внутрь детям c 3 до 7 лет по 5 мл три раза в день; детям 
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, бере-
менные женщины, а также 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 недоступ-
ном 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».


