
Інформаційний лист.

Дієтична добавка «Терамін®»/«Theramine®»,
капсули для перорального застосування

Назва продукту: дієтична добавка «Терамін®»/«Theramine®», капсули 
для перорального застосування

Склад, на 2 капсули: активні інгредієнти: гамма-аміномасляна кислота 
(ГАМК) рослинного походження – 200 мг (mg), бітартрат холіну (Віта-
Холін / VitaCholine) – 125 мг (mg), гідролізований сироватковий протеїн 
(Терамакс 690 / Theramax 690) – 75 мг (mg), L-аргінін гідрохлорид – 
75 мг (mg), L-гістидин гідрохлорид моногідрат – 50 мг (mg), L-глутамін 
(халал) – 50 мг (mg), екстракт какао-бобів (теобромін – 10%) –50 мг 
(mg), екстракт насіння грифонії простолистної (Griffonia simplicifolia) 
(5-HTP/гідрокситриптофан –  99%) – 32 мг (mg), L-серин – 25 мг (mg), 
кора кориці (Cinnamomum verum) – 25 мг (mg), екстракт виноградних 
кісточок (поліфеноли 95%) – 25 мг (mg).

Допоміжні речовини: наповнювач мікрокристалічна целюлоза, оболон-
ка капсули желатин, антиспікаючі агенти: фосфати кальцію, магнієві 
солі жирних кислот, двоокис кремнію аморфний; барвники: діоксид 
титану, діамантовий синій FCF, еритрозин.

Без ГМО.

Рекомендації до споживання: дієтична добавка «Терамін®» є додатко-
вим джерелом ГАМК, холіну, аргініну, гістидину, теоброміну, трипто-
фану, серину, флавоноїдів та антиоксидантів (проантоцианідинів) та 
призначена для дієтічного регулювання метаболічних процесів, пов’я-
заних із запальними станами кістково-м’язової системи у осіб з особли-
вими дієтичними потребами, позитивно впливає на функціональний 
стан суглобів, м’язів та нервової системи, сприяє здоровому руху сугло-
бів та м’язів.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Спосіб застосування та рекомендована кількість: дорослим по дві 
капсули 2 рази на добу. 

«Терамін» слід приймати до прийому їжі для посилення абсорбції 
активних інгредієнтів.

Термін споживання: 1 місяць, подальше застосування та можливість 
повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Застереження щодо споживання: не перевищувати рекомендовану 
добову дозу. Дієтичну добавку «Терамін®» не слід використовувати як 
заміну повноцінного раціону харчування. Під час вагітності та в період 
лактації перед прийомом добавки обов’язково проконсультуйтеся з 
лікарем.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до складових компонентів.

Взаємодія з лікарськими засобами: безпосередньо не впливає на 
фармакокінетику рецептурних препаратів. 

Форма випуску: капсули у блістерах 20 шт., 40 шт., 60 шт., 80 шт., 
100 шт., 120 шт. у картонній коробці або капсули у банці 60 шт., 
100 шт., 120 шт.

Маса нетто вмісту 1 капсули: 520,26 мг (mg) ± 5 %.

Маса нетто: 
20 шт. – 10,4 г (g) ± 5 %; 
40 шт. – 20,8 г (g) ± 5 %; 
60 шт. – 31,2 г (g) ± 5 %; 
80 шт. – 41,6 г (g) ±  5 %; 
100 шт. – 52,2 г (g) ± 5 %; 
120 шт. – 62,4 г (g) ± 5 %.

Номер партії (серії) виробництва та дата завершення мінімаль-
ного терміну придатності «Краще спожити до кінця» (місяць-
/рік): вказані на упаковці.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при темпера-
турі (8-32)°С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Найменування та місцезнаходження виробника: ЮСТ ЛЛС – 
Таргетед Медікал Фарма Інк., 855 МакКорнік Вей, Лейтон, штат 
Юта 84041 США; тел./факс.: (844)474-3111 / (323)677-5466.
/ UST LLC - Targeted Medical Pharma Inc., 855 McCormick Way, 
Layton, UT 84041, USA; tel./fax: (844)474-3111 / (323)677-5466. 

Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера 
та надходження претензій: ТОВ “Здраво”, Україна, 04114, м. Київ, 
вул. Автозаводська, 54/19 літ. А, офіс; тел./факс: (044)503-78-68, 
www.zdravo.in.ua, Е-mail: info@zdravo.in.ua.
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