
НЕФРОФІТ-СИРОП (Nephrophyt-Syrup)
дієтична добавка 

Склад:
5 мл сиропу містять: 
діючі речовини: берези бруньок екстракту водного (1:5) – 600 мг, споришу трави екстракту 
водного (1:5) – 600 мг, хвощу трави екстракту водного (1:5) – 600 мг, шипшини плодів екстра-
кту водного (1:5) – 390 мг;
допоміжні речовини: цукор, кислота лимонна, кислота сорбінова, вода очищена.
Властивості. До складу НЕФРОФІТ-СИРОП входять екстракти лікарських рослин, дія яких 
спрямована на: 
1. ПОкРащЕННя СЕЧОВИДІЛЕННя. Комплекс біологічно активних речовин усіх компонен-
тів сиропу чинить діуретичну (сечогінну) дію, завдяки якій відбувається виведення токсинів та 
загальне зменшення набряклості всього тіла.
2. ВИВЕДЕННя СОЛЕй. Бруньки берези, трава споришу та хвощу посилюють виведення се-
чової кислоти. До того ж, бруньки берези підвищують розчинність солей кальцію.
3. ВІДНОВЛЕННя СТРукТуРИ СЕЧІ. Біологічно активні речовини трави споришу та хвощу 
перешкоджають утворенню піску та сечових каменів.
4. ЗмЕНшЕННя ЗаПаЛЕННя. Трава споришу, плоди шипшини, бруньки берези та трава 
хвощу забезпечують помірну протизапальну активність сиропу. 
5. ПОкРащЕННя ФуНкЦІОНуВаННя. Сукупна дія усіх біологічно активних речовин, що 
містяться у сиропі, сприяє загальному покращенню функціонування нирок та сечостатевої 
системи.
6. 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 покращенню функціонування нирок та сечостатевої системи. Має м’які 
сечогінні 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; хворі на цукровий діабет.
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».



НЕФРОФИТ-СИРОП (Nephrophyt-Syrup)
диетическая добавка 

Состав:
5 мл сиропа содержат: 
действующие вещества: березы почек экстракта водного (1:5) – 600 мг, спорыша травы экс-
тракта водного (1:5) – 600 мг, хвоща травы экстракта водного (1:5) – 600 мг, шиповника плодов 
экстракта водного (1:5) – 390 мг;
вспомогательные вещества: сахар, кислота лимонная, кислота сорбиновая, вода очи-
щенная.
Свойства. В состав НЕФРОФИТ-СИРОП входят экстракты лекарственных растений, действие 
которых направлено на:
1. уЛуЧшЕНИЕ мОЧЕВЫДЕЛЕНИя. Комплекс биологически активных веществ всех компо-
нентов сиропа оказывает диуретическое (мочегонное) действие, благодаря которому проис-
ходит выведение токсинов и общее уменьшение отечности всего тела.
2. ВЫВЕДЕНИЕ СОЛЕй. Почки березы, трава спорыша и хвоща усиливают выведение моче-
вой кислоты. Кроме того, почки березы повышают растворимость солей кальция.
3. ВОССТаНОВЛЕНИЕ СТРукТуРЫ мОЧИ. Биологически активные вещества травы споры-
ша и хвоща препятствуют образованию песка и мочевых камней.
4. умЕНьшЕНИЕ ВОСПаЛЕНИя. Трава спорыша, плоды шиповника, почки березы и трава 
хвоща обеспечивают умеренную противовоспалительную активность сиропа. 
5. уЛуЧшЕНИЕ ФуНкЦИОНИРОВаНИя. Совокупное действие всех биологически актив-
ных веществ, содержащихся в сиропе, способствует общему улучшению функционирования 
почек и мочеполовой системы.
6. 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 улучшению функционирования почек и мочеполовой систе-
мы. Обладает мягкими мочегонными свойствами.
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 также женщины, которые кормят детей грудью, дети до 3-х лет; 
больные сахарным диабетом.
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».


