
 

 

Інструкція з використання 
Дієтична добавка 

Зинкацил 

Льодяники з підсолоджувачами. 

зі смаком м’яти  №8(8х1) 

 

Склад: 

 Кожен льодяник містить: 

діючі речовини: цинк (у вигляді глюконату цинку) 8,0 mg (мг), 

вітамін С 50,0  mg (мг): допоміжні речовини: підсолоджувачі (сахароза, 

глюкоза),  ароматизатор ментол, барвники («Colour Brilliant Blue», «Mint 

flavour»).  

Маса нетто 1 льодяника: 2300 мг +– 5% 

Основні органолептичні характеристики: напівпрозорий, круглий, 

двоопуклий льодяник від світло-блакитного до темно-синього кольору з 

ароматом ментолу та відчуттям охолодження, що виникає під час 

застосування.  

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону 

харчування - джерело цинку та вітаміну С при сезонних застудних 

захворюваннях дихальних шляхів, сприяє підвищенню імунітету, 

послабленню сухого та мокрого кашлю, подразненню горла: має 

відхаркувальні властивості. 

Рекомендовано вживати: дорослим та дітям старше 8 років - по 1 

льодянику кожні 6-8 годин. Кількість льодяників на день – 1-2 шт. 

Застереження щодо застосування: Не перевищувати зазначену 

рекомендовану кількість для щоденного споживання. 

Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного 

раціону харчування. Слід проконсультуватись з лікарем перед 

застосуванням дієтичної добавки, особливо дітям і жінкам у період 

вагітності та лактації. 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів 

дієтичної добавки, дитячий вік до 8 років. 

Умови зберігання:  
Зберігати в сухому, захищеному від прямого сонячного проміння 

місці за температури не вище 25 градусів С. Зберігати в 

недоступному для дітей місці. 
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Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. 

Форма випуску: по 8 льодяників у блістері, по 1  блістеру в 

картонній упаковці. 

Дата виробництва, краще спожити до кінця, номер партії: 

дивитись на упаковці. 

Не є лікарським засобом. Без ГМО. 

Найменування та місце знаходження виробника: 

PLETHICO LABORATORIES PVT. LTD.; 

2, Plot No. 54, NH-3, Dakachya, Agra Bombay Road, Indore - 453771, 
Madhya Pradesh, India /2, Дільниця № 54, NH-3, Дакчя, Агра Бомбей 
Роад, Індоре - 453771, Мадх’я Прадеш, Індія; 
e-mail: info@plethicolabs.com  

Найменування та місце знаходження імпортера: ТОВ 

«ОЛФАРМА», Україна,01014, м.Київ, вул.. Болсуновська,8, тел..: 

+38 (044) 507 00 75 

Ексклюзивний маркетинг в Україні: 

Діа Фарма Лімітед, Велика Британія. 

 

Дата останнього перегляду: листопад 2021 року. 

 
 


