
Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією або проконсультуйтеся з лікарем чи фармацевтом,  
оскільки кожен лікарський засіб, що використовується неправильно, є загрозою для вашого  

життя чи здоров’я.

Заспокійливі таблетки Labofarm  
Склад ліку: Valerianae radix (корінь валеріа-
ни) - 170 мг; Lupuli strobilus (шишки хмелю) - 
50 мг; Melissae folium (листя меліси) - 50 мг; Leonuri 
cardiacae (трава собачої кропиви) - 50 мг. Одна 
таблетка містить не менше 0,15 мг валеринової 
кислоти. Показання для застосування: Заспо-
кійливі таблетки Labofarm традиційно засто-
совуються при перехідних, легких станах нервової 

напруженості та періодичних труднощах із засинанням. Протипока-
зання: Не приймати Заспокійливі таблетки Labofarm при підви-
щеній чутливості до будь-якого компонента препарату.
Традиційний рослинний лікарський засіб для застосування за вищезазначе-
ними показаннями, що виникають лише з його тривалого застосування.

Valdix  Склад ліку: корінь валеріани (Valerianae radix) 
- 400 мг. Одна таблетка містить не менше 0,32 мг 
валеринової кислоти. Показання для засто-
сування: При легких симптомах нервової на-
пруженості і труднощах із засинанням. Про-
типоказання: алергія на будь-який компонент 
препарату, не давати дітям до 12 років, під час ва-
гітності, лактації, не рекомендується застосовува-

ти препарат за 2 години до водіння та втомленим особам.
Традиційний рослинний лікарський засіб для застосування за вищезазначе-
ними показаннями, що виникають лише з його тривалого застосування.

Valdixextrakt  Склад ліку: Діюча речовина препара-
ту - 355 мг водно-спиртового екстракту сухо-
го кореню валеріани (Valeriana officinalis L., radix) 
(3-4:1), екстрагент: етанол 60% (об/об). Пока-
зання для застосування: Застосовується для 
купірування станів помірної нервової напруже-
ності та при розладах сну. Протипоказання: 
Якщо пацієнт має алергію на активну речовину 
або будь-який інший компонент цього препарату. 

Не рекомендується застосовувати дітям до 12 років. У зв’язку з від-
сутністю даних, не рекомендується застосування препарату під час 
вагітності та годування груддю.

Optimum - Заспокійливі таблетки
Labofarm вкриті оболонкою  Склад ліку: 
Корінь валеріани (Valerianae radix) - 170 мг; Шишки хмелю (Lupuli 
strobilus) - 50 мг; Листя меліси (Melissae folium) - 50 мг; Трава собачої кро-
пиви (Leonuri cardiacae herba) - 50 мг. Одна таблетка містить не менше 
0,15 мг валеринової кислоти. Показання для застосування: Тради-
ційно застосовується при перехідних, легких станах нервової напру-
женості та періодичних труднощах із засинанням. Протипоказання: 
Не приймати при підвищеній чутливості до будь-якого компоненту  

препарату.
Традиційний рослинний лікарський засіб 
для застосування за вищезазначеними 
показаннями, що виникають лише з його 
тривалого застосування.

Hyperherba  Склад ліку: Трава звіробою (Hyperici herba)  
- 330 мг. Одна таблетка містить не менше 0,2 мг 
гіперцину. Показання для застосування: За-
стосовується для зняття тимчасових симптомів 
психічного виснаження. Протипоказання: Не 
приймати ліку Hyperherba при підвищеній чут-
ливості до трави звіробою.
Традиційний рослинний лікарський засіб для застосу-
вання за вищезазначеними показаннями, що виника-
ють лише з його тривалого застосування.

Таблетки від розладу шлунка Labofarm 
Склад ліку: Корінь кульбаби лікарської (Taraxaci officinalis radix) 
- 100 мг; Плоди кмину (Carvi fructus) - 50 мг; Листя перцевої м’я-

ти (Menthae piperitae folium) - 60 мг; Кора круши-
ни(Frangulae cortex) - 60 мг; Очищений і стандар-
тизований сухий екстракт плодів розторопші з 
вмістом 58% ± 10% силімарину в перерахунку на 
силібінін (екстрагент: ацетон 95%) (Silybi mariani 
extractum siccum raffinatum et normatum) - 7 мг. 
Одна таблетка містить 3,8 мг антраноїдних сполук 
в перерахунку на глюкофрангулін А. Показання: 
При захворюваннях, пов’язаних із порушенням 

процесу травлення, таких як: відчуття переповнення в шлунку, мете-
оризм, недостатнє виділення жовчі та шлункового соку. Протипока-
зання: Не застосовувати при підвищеній чутливості до кори крушини 
або антраноїдних сполук, кореня кульбаби або іншої рослини сімей-
ства айстрових (Asteraceae), а також у разі підвищеної чутливості до 
будь-якого з інших компонентів ліку, непрохідності, звуження або 
атонії (застій) кишечника, апендициті, запальних захворюваннях ки-
шечника (хвороба Крона, виразковий коліт), болю в животі невідомо-
го походження, стані зневоднення з втратою електролітів, непрохід-
ності або звуженні жовчовивідних шляхів, захворюваннях печінки, 
жовчних каменях, активній виразковій хворобі шлунка та дванадця-
типалої кишки, інших захворюваннях жовчовивідних шляхів.
Традиційний рослинний лікарський засіб для застосування за вищезазначе-
ними показаннями, що виникають лише з його тривалого застосування.

Senefol  Склад ліку: Сени листя та плоди (Sennae folium cum 
fructus) - 300 мг. Кожна таблетка містить 7,5 мг по-
хідних гідроксиантрацену в перерахуванні на сен-
нозид В. Показання для застосування: Препа-
рат рослинного походження для лікування гострих 
запорів. Протипоказання: Не застосовувати лік 
Senefol у разі: знання про підвищену чутливість до 
діючої речовини, кишкової непрохідності та зву-
ження, атонії, апендициту, запальних захворю-
вань кишечнику (наприклад, хвороба Крона, ви-

разковий коліт), болю в животі невідомого походження, зневоднення 
з втратою електролітів. Не застосовувати дітям до 12 років.

Трави ефективні від природи
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Quecor  Склад ліку: Кора дубу (Quercus 
cortex) - 370 мг. Показання для застосування: 
Застосовується для симптоматичного лікування 
легкої діареї. Протипоказання: Не приймати 
при підвищеній чутливості до будь-якого компо-
ненту ліку.
Традиційний рослинний лікарський засіб для застосу-
вання за вищезазначеними показаннями, що виника-
ють лише з його тривалого застосування.

Urtix  Склад ліку: Корінь кропиви (Urticae 
radix) - 330 мг. Показання для застосування: Лі-
карський засіб рослинного походження, що вико-
ристовується при порушеннях роботи сечовивідних 
шляхів із утрудненим сечовипусканням у пацієнтів 
із доброякісною гіперплазією передміхурової за-
лози після виключення лікарем серйозних змін.  
Протипоказання: Не приймати при підвищеній 

чутливості до кореня кропиви.

Тонізуючі таблетки Labofarm  Склад ліку: 
Суцвіття глоду (Crataegi folium cum flore) - 150 мг; 
Плоди глоду (Crataegi fructus) - 30 мг; Трава со-
бачої кропиви (Leonuri cardiacae herba) - 100  мг; 
Трава буркуну (Meliloti herba) - 40 мг. В одній та-
блетці міститься 0,02-0,5 мг кумаринів і не менше 
1,25 мг флавоноїдів у перерахунку на гіперозид.  
Показання для застосування: Як препа-
рат, що підтримує роботу серця та кровоно-
сної системи (при відсутності набряків, осо-

бливо в області нижніх кінцівок, та коли застосування інших 
препаратів не є необхідним). Протипоказання: Підвищена чутли-
вість до будь-якого компоненту препарату. Не застосовувати разом 
з препаратами, що знижують згортання крові, а також у пацієнтів із  
захворюваннями печінки.
Традиційний рослинний лікарський засіб для застосування за вищезазначе-
ними показаннями, що виникають лише з його тривалого застосування.

Hiposem  Склад ліку: Насіння гіркокаштану (Hippocastani 
semen) - 340 мг. Одна таблетка містить не менше 10 мг есци-

ну. Показання для застосування: Препа-
рат застосовується при симптомах хроніч-
ної венозної недостатності та варикозного 
розширення вен. Протипоказання: Не при-
ймати при нирковій або печінковій недостатно-
сті та при підвищеній чутливості до будь-якого  
компоненту ліку.

Alliomint  Склад ліку: Цибулини часнику (Allii sativi bulbus) 
- 300 мг. Одна таблетка містить не менше 0,6 мг 
аліцину. Показання для застосування: Як до-
даток для профілактики атеросклерозу і проти 
симптомів застуди. Протипоказання: Підвище-
на чутливість до будь-якого компоненту 
препарату або ментолу.

Таблетки з часнику Labofarm  Склад ліку: 
Цибулини часнику (Allii sativi bulbus) - 300 мг. До-
поміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний 
безводний
Показання для застосування: Препарат по-
казаний для профілактики атеросклерозу, легких 
форм гіперліпідемії та гіперхолестеринемії, для 
профілактики старечих змін у судинах та в почат-
ковий період інфекцій верхніх дихальних шляхів.
Протипоказання: Гіперчутливість до часнику.

Традиційний рослинний лікарський засіб для застосування за вищезазначе-
ними показаннями, що виникають лише з його тривалого застосування.

Salicortex  Склад ліку: Кора верби (Salicis cortex) - 330 мг. 
Показання для застосування: Застосовується 
для полегшення кістково-суглобового, головно-
го болю та підвищення температури, що супро-
воджує застуду. Протипоказання: Не застосову-
вати у разі підвищеної чутливості до кори верби, 
саліцилатів або інших нестероїдних протизапаль-
них препаратів (наприклад, у минулому, ангіо-
невротичний набряк, бронхоспазм або хронічна 
кропив’янка після застосування саліцилатів або ін-

ших нестероїдних протизапальних препаратів), астми, активної ви-
разкової хвороби, у ІІІ триместрі вагітності, при тяжких порушеннях 
функції печінки та/або нирок, порушеннях згортання крові, виразко-
вій хворобі шлунка та/або дванадцятипалої кишки, дефіциті глюко-
зо-6-фосфатдегідрогенази.
Традиційний рослинний лікарський засіб для застосування за вищезазначе-
ними показаннями, що виникають лише з його тривалого застосування.

Echinerba  Склад ліку: Екстракт з трави ехінацеї пурпуро-
вої (Echinaceae purpureae herbae extractum siccum) 
- 100 мг. В одній таблетці міститься не менше 1 мг 
поліфенольних кислот у перерахуванні на хлоро-
генову кислоту. Показання для застосування: 
Як допоміжний засіб при застудних захворюван-
нях. Протипоказання: Не застосовувати препа-
рат при підвищеній чутливості до рослин родини 

айстрових (Asteraceae, чи Compositae), захворюваннях, пов’язаних 
з імунодефіцитом: туберкульоз, ВІЛ-інфекція та СНІД, лейкемія, ау-
тоімунні захворювання, такі як розсіяний склероз, системні захворю-
вання сполучної тканини (колагенози). Також не слід застосовувати  
у разі імуносупресії (зниження імунітету організму, наприклад, після 
лікування онкологічними препаратами, трансплантації органів або 
кісткового мозку).


