
ІНСТРУКЦІЯ
Абіфол

Добавка дієтична «Абіфол»

Склад: 1 саше  містить: міо-інозитол - 2000 mg (мг), фолієва 
кислота - 200 µg (мкг), вітамін D3 (холекальциферол) - 7,5 µg (мкг), 
вітамін В2 (рибофлавін) - 0,8 mg (мг), вітамін В6 (піридоксин) - 0,9 mg 
(мг),  вітамін В12 (ціанокобаламін) – 2,0 µg (мкг),  хрому піколінат - 
40  µg (мкг).
Перерахунок вітаміну D3 з міжнародних одиниць (МО) в мкг 
здійснюється таким чином: 1 МО = 0,025 мкг, тобто 300 МО = 
7,5  мкг.

Поживна (харчова) цінність на 100 g (г) добавки: білків – 0,0 g  (г), 
жирів – 0,0 g (г), вуглеводів – 100 g (г); вміст в 1 саше: білків – 
0,0  g  (г), жирів – 0,0 g (г),  вуглеводів – 2,2 g (г).

Енергетична цінність (калорійність) на 100 g (г) продукту: 
1700  kJ (кДж)/400 kcal (ккал); на 1 саше: 34 kJ (кДж)/8 kcal (ккал).

Без ГМО. 

Рекомендації до споживання: може бути рекомендована лікарем 
як додаткове джерело вітамінів та мінералів для створення 
оптимальних дієтологічних умов функціонування організму жінки, 
в т.ч. підтримки жіночої фертильності, відновлення овуляторного 
циклу та менструальної циклічності, підвищення інтенсивності 
фолікулогенезу, сприяння нормалізації гормонального балансу та 
зниженню інсулінорезистентності.

Спосiб застосування та рекомендована добова доза: дорослим 
по 1-2 саше 2 рази на день після вживання їжі, вміст 1 саше 
розчинити в 1 склянці води кімнатної температури, добре 
розмішати та одразу випити.
Рекомендований термін споживання: від 1-2 місяці. В подальшому 
термін споживання узгоджується з лікарем.

Застереження при застосуванні:  індивідуальна непереносимість 
компонентів, дитячий вік, вагітним, людям із значно зниженим іму-
нітетом та жінкам з лактацією - тільки за призначенням лікаря. 



Не рекомендується перевищувати зазначену добову дозу. Абіфол не 
слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

Не є лікарським засобом. Перед застосуванням обов’язкова 
консультація лікаря.

Форма випуску: саше, маса нетто: 2, 0 g (г).

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці за 
температури від  4 ⁰С до 25 ⁰С в сухому, захищеному від світла і не 
доступному для дітей місці.

Строк придатностi: 24 мiсяцi вiд дати виробництва.

Дата виробництва або кiнцевий тepмін придатностi, номер cepiї 
вказані нa упаковцi.

Штрих код: вказаний на упаковці.

Фасування згiдно ТУ У 10.8-40917126-004:2019

Форма випуску: саше, маса нетто: 2,0 g(г).

Етикетка розроблена та надана виробником, який несе повну 
юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність 
інформації на етикетці складу, якості та властивостям продукції. 


