ФЛОММА®
дієтична добавка

Рекомендована добова доза (5 ml (мл)) містить: Lactium® HD4 (гідролізат
молочного протеїну) – 50 mg (мг), вітамін В6 – 1,4 mg (мг)*.
* або іншу кількість в залежності від рекомендованого дозування.

Склад: вода, цукор, фруктоза, гідролізат молочного протеїну (Lactium® HD4),
загущувач (ксантанова камідь), регулятор кислотності (лимонна кислота),
ароматизатор «карамель», консерванти (натрію бензоат, калію сорбат),
піридоксину гідрохлорид (вітамін В6). Без ГМО.
Рекомендації по споживанню: Фломма® може бути використана як додаткове
джерело природних поживних речовин: гідролізату молочного протеїну
Lactium® HD4 та вітаміну В6, що підтримують оптимальне функціонування
нервової системи та сприяють нормальному процесу засинання, покращенню
глибини і якості сну.
В свою чергу, нормальний сон сприяє зняттю втоми, допомагає позбутися
зайвої дратівливості та занепокоєння, покращує здатність до навчання,
запам'ятовування, концентрації уваги.
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону
харчування.
Фломма® − дієтична добавка на основі гідролізату молочного протеїну
Lactium® та Вітаміну В6, яка рекомендована для покращення стану нервової
системи та нормалізації процесу засинання та якості сну у дітей.
Існує тісний взаємозв’язок між порушеннями сну та емоційними розладами.
Психоемоційні розлади можуть призводити до порушення сну: ускладнювати
засинання, погіршувати якість та скорочувати час сну. В свою чергу,
недосипання призводить до підвищення втоми, погіршення когнітивних
функцій, зниження концентрації уваги та здатності до навчання, виникнення
поведінкових проблем. Наслідком цього може бути пригнічення настрою,
виникнення відчуття занепокоєння та складності в контролюванні емоцій.
Компонент Lactium® − гідролізат молочного протеїну, який зменшує прояви
стресу і сприяє нормалізації сну.
Вітамін В6 бере участь в синтезі мелатоніну, необхідного для регуляції сну, а
також підтримує функціонування нервової системи, сприяє покращенню
обміну речовин в нервових волокнах. Завдяки цьому відбувається
вирівнювання емоційного балансу у дітей та покращення когнітивних функцій.
Таким чином Фломма® сприяє:
• зменшенню емоційного напруження;
• підвищенню стійкості до стресу;
• швидкому засинанню;

• покращенню якості сну;
• покращенню концентрації уваги
та здатності до навчання.

Застереження до споживання: не вживати при підвищеній чутливості до
компонентів, що входять у склад продукту у т .ч алергії на молочні продукти. Не
слід вживати дітям до 3 років, жінкам під час вагітності та грудного
вигодовування. Містить цукор, з обережністю використовувати у хворих на
цукровий діабет, обов’язковий контроль рівня цукру в крові.
Перед споживанням обов’язкова консультація з лікарем.
Не є лікарським засобом
Спосіб споживання та рекомендована добова доза: вживати внутрішньо
дітям з 3-х років по 5 ml (мл) 1 раз на добу; дітям з 8 років по 7,5 ml (мл) 1 раз на
добу; дітям з 12 років по 10 ml (мл) 1 раз на добу. Можна споживати протягом дня
за 5-10 min. (хвилин) до їди. Звичайна рекомендація щодо вечірнього
споживання за 1-2 години перед сном. Зазвичай термін вживання становить 24
дні, в подальшому тривалість споживання узгоджувати з лікарем.
Перед кожним вживанням пляшку необхідно збовтати.
Тривалість споживання визначається лікарем індивідуально.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Термін придатності: 2 роки від дати виробництва. Термін придатності після
першого відкриття пляшки становить 30 днів, пляшку треба тримати щільно
закритою. Не використовувати після закінчення терміну придатності,
зазначеного на упаковці або у разі порушення її цілісності.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від
світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15 °С до 25 °С.
Форма випуску: рідинний розчин для внутрішнього застосування по 120 ml
(мл) у скляній пляшці разом з мірним стаканчиком у коробці з картону.
Найменування та місцезнаходження виробника: ЕргоФарма д.о.о., Гаї 1,
Трновлє прі Целю, 3000 Целє, Словенія для ФармаЛінеа д.о.о., Цеста в Местні лог
88а, 1000 Любляна, Словенія.
Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від
споживачів): ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА», Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка
Кржижановського, буд. 4, тел./факс: + 38 (044) 594 95 05.
Офіційний інтернет-партнер: www.foodsup.com.ua
Фломма® − зареєстрована торговельна марка, що використовується ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА», Україна.

