
Інформаційний лист щодо властивостей компонентів  дієтичної добавки 

ВІТРУМ®  СУПЕРСТРЕС ПЛЮС/VITRUM® SUPERSTRESS PLUS 

 

Назва: дієтична добавка  ВІТРУМ® СУПЕРСТРЕС ПЛЮС/VITRUM® SUPERSTRESS  PLUS 

 

1 таблетка масою 1350 мг містить: 

 
Вітамін B1 3,3 мг Вітамін C 500,0 мг 

Вітамін В2 4,0 мг Пантотенова  кислота 9,0 мг 

Вітамін В3 45,0 мг Фолієва кислота 400,0 мкг 

Вітамін В6 4,0 мг Біотин 45,0 мкг 

Вітамін В12 6,0 мкг  

Залізо 

 

16,0 мг Вітамін Е 30,0 мг 
 

Склад: аскорбінова кислота, емульгатор - кальцію сульфат, DL-альфа-токоферолу ацетат, наповнювач - 

целюлоза мікрокристалічна, стабілізатор – кремнію діоксид, заліза фумарат, нікотинамід, стабілізатор – 

стеаринова кислота, оболонка Opadry White II (стабілізатор - гідроксипропілметилцелюлоза, барвник - титану 

діоксид, наповнювач - полідекстроза, антиспікаючий агент - тальк, мальтодекстрин, середньоланцюгові 

тригліцериди), стабілізатор – магнію стеарат, D-пантотенат кальцію, піридоксину гідрохлорид, D-біотин, 

фолієва кислота, тіаміну гідрохлорид, стабілізатор – кроскармелоза натрію, рибофлавін, ціанокобаламін.   

 

Науково підтверджені  властивості  вітамінів та заліза*.  

 

Комплекс вітамінів групи В, вітамінів-антиоксидантів С та Е із залізом сприяє нормальній роботі нервової 

системи, у т.ч. в умовах стресу. 

 

Вітамін Е — активний антиоксидант, гальмує розвиток вільнорадикальних реакцій, запобігає утворенню 

перекисів жирних кислот, які пошкоджують клітинні та субклітинні мембрани, що має важливе значення для 

організму, нормальної функції нервової та м’язової систем. 

Вітамін С бере участь у синтезі колагену, протеогліканів та інших органічних компонентів міжклітинної 

речовини зубів, кісток та ендотелію капілярів.  

Вітамін B1 нормалізує діяльність центральної та периферичної нервової системи, серцево-судинної та 

ендокринної систем в умовах стресу. Бере участь у вуглеводному обміні. 

Вітамін В2 має метаболічну дію, регулює окисно-відновні процеси, приймає участь у тканинному диханні, 

вуглеводному, білковому та ліпідному обмінах, в підтриманні нормальної зорової функції ока, синтезі 

гемоглобіну та еритропоетину, покращує роботу нервової системи, шкіри, слизових оболонок. 

Вітамін В6 необхідний для нормального функціонування центральної та периферичної нервової системи.  

Вітамін В12 бере участь у синтезі нуклеїнових кислот, впливає на процеси кровотворення, нормалізує функцію 

нервової системи. 

Біотин приймає участь в обмінних процесах, відіграє важливу роль у реакціях синтезу глюкози, жирних 

кислот, стероїдних сполук та амінокислот. 

Фолієва кислота бере участь у процесах кровотворення, позитивно впливає на обмін холестерину, стимулює 

еритропоез, бере участь у синтезі амінокислот (в т.ч. гліцину, метіоніну). 

Пантотенова кислота має метаболічну дію, входить до складу коензиму А, відіграючи  важливу роль у 

процесах ацетилювання та окиснення, бере участь у вуглеводному та ліпідному обмінах, у синтезі 

ацетилхоліну та стероїдних гормонів. Покращує енергетичне забезпечення скоротливої здатності міокарда, 

прискорює процеси регенерації. 

Залізо вивільняється поступово в кишечнику, виконує функції біокаталізатора в організмі, а також є складовою 

частиною гемоглобіну та деяких ферментів, стимулює еритропоез у кістковому мозку. 

 

Рекомендації до споживання дієтичної добавки:  
 

може бути рекомендована для корекції раціонів харчування дорослих, як додаткове джерело вітамінів E, C, В1, 

B2, В3 (нікотинаміду), В5 (пантотенової кислоти), B6, B12, фолієвої кислоти, біотину, заліза. 

Поповнення нестачі вітамінів та мінералів у період підвищених психічних, емоційних та фізичних 

навантажень, а також у період одужання після різних захворювань, травм, операцій. 

 



Застереження до споживання: не слід застосовувати у людей, які мають індивідуальну непереносимість 

компонентів продукту, вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю.  

Одночасне застосування дієтичної добавки із лужним питтям, свіжими фруктовими або овочевими соками 

зменшує всмоктування вітаміну С. 

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря. 

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен 

використовуватися як замінник різних дієт. 

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Не вживайте після строку придатності, зазначеного на упаковці.  
 

Не є лікарським засобом. 

 

Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим по 1 таблетці на добу під час прийому їжі.            

Термін споживання: 2-3 тижні, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. 

 

Форма випуску: таблетки, вкриті плівковою оболонкою, масою 1350 мг. 

30/60/100 таблеток вкритих плівковою оболонкою 

 

Умови зберігання: Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від +15 °C до +25 °C та при 

відносній вологості повітря не вище 60%.  

Строк придатності: 2 роки від дати виробництва. 

 

Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від споживачів): ТОВ “Такеда 

Україна”, 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 11. Контактний номер телефону: +38 (044) 390 09 09.  

Найменування та місцезнаходження виробника: “Eagle Nutritionals, Inc.”, 111 Commerce Road, Carlstadt, NJ 

07072, USA. 

Найменування та місцезнаходження пакувальника: “Unipharm, Inc.”, 75 Progress Lane, Waterbury, 

Connecticut (CT) 06705, USA.  
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