
Какво представлява VIVACITÈS®?

VIVACITÈS® е растителен препарат, който действа благоприятно върху нервната система, 
като балансира емоционалното състояние. В състава на продукта са включени стандарти-
зирани сухи екстракти от валериана, глог и мента с доказано и фиксирано количество на 
активните съставки. Комбинацията им е отлично съчетана за постигането на оптимален 
ефект.
VIVACITÈS® е създаден в съответствие с последните утвърдени европейски нормативи и 
според българското законодателство.

Какво съдържа VIVACITÈS®?
Една капсула (доза за еднократен перорален прием) съдържа: 

Стандартизиран сух екстракт от валериана (Valeriana offi  cinalis L.), 
еквивалентни на 500 mg корен от валериана

100 mg

Стандартизиран сух екстракт от глог (Crataegus monogyna), 
еквивалентни на 360 mg листа и цвят от глог 

60 mg

Стандартизиран сух екстракт от лютива мента (Mentha × piperita L.), 
еквивалентни на 160 mg листа лютива мента

40 mg

Помощни вещества: магнезиев алуминометасиликат, силанизирана микрокристална 
целулоза, калциев хидрогенфосфат и магнезиев стеарат; състав на капсулата: 
хипромелоза и оцветител титанов диоксид.

Кога се използва VIVACITÈS®?

VIVACITÈS® действа благоприятно при:

   физическо и психическо натоварване;

   стрес;

   нервна възбуда, включително и в климактериума;

   непълноценен сън.

VIVACITÈS® подпомага:

   дейността на вегетативната нервна система;

   емоционалния баланс;

   нормалната сърдечна дейност;

   пълноценния сън;

   доброто храносмилане;

   снемането на нервното напрежение.

ВИВАСИТЕ®  капсули, 30 броя

VIVACITÈS® capsules



Какъв е препоръчителният прием на VIVACITÈS®?

Препоръчва се прием на 1 капсула до 4 пъти на ден (еквивалентен общо на 400 mg стан-
дартизиран сух екстракт от валериана, 240 mg стандартизиран сух екстракт от глог и 160 mg 
стандартизиран сух екстракт от лютива мента).

Да не се използва от бременни жени и лица под 16 години. 

В какви случаи НЕ трябва да се приема VIVACITÈS® и кога трябва да се използва 
предпазливо?

VIVACITÈS® не трябва да се прилага при свръхчувствителност (алергия) към валериана, 
глог, мента или някое от помощните вещества. Не се препоръчва употребата на продукта в 
комбинация с други седативи.

Какво трябва да предприемете, ако VIVACITÈS®  е бил предозиран?

Макар че е изпитано и обичайно безвредно средство, приложението на VIVACITÈS® изисква 
внимание при свръхчувствителни индивиди. При продължителната му употреба или пре-
дозиране могат да се наблюдават признаци като замайване, сънливост, храносмилателни 
смущения и увеличаване на кръвосъсирването. Консултирайте се с Вашия лекар, при поява 
на някой от тези признаци.

Къде може да се намери VIVACITÈS®?

Предлага се в аптеки и дрогерии в опаковки, съдържащи 30 растителни капсули.

Съхранение: 

Да се съхранява под 25°С, в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца.

Да не се превишава препоръчваната доза за дневен прием.

Продуктът е хранителна добавка, не е лекарствено средство и не замества пълноценното 
хранене.

Производител: ХИМАКС ФАРМА ЕООД 1618 София, ул. „Горица“ 8А

www.chemaxpharma.com;  www.dailyplus.bg;
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