
Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать применение препарата! 
Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его. Если у Вас 

возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

ПАНГАМОВАЯ КИСЛОТА®

Листок-вкладыш. Инструкция по применению.

Состав, мг: Пангамовая кислота (в виде кальция пангамата) - 50 мг; вспомогательные вещества: 
мальтодекстрин, целлюлоза микрокристаллическая. Продукт не содержит ГМО. Не содержит 
консервантов.
Рекомендуется к рациону питания как дополнительный источник витамина В15 и 
антиоксидантов с целью нормализации функционального состояния иммунной и сердечно-
сосудистой систем организма. Улучшает липидный обмен (обмен жиров). Повышает 
усваиваемость кислорода тканями, а также содержание гликогена в мышцах и печени.
Применение: по 1 капсуле 2-4 раза в сутки во время еды, запивая небольшим количеством 
жидкости. Срок употребления: 10-20 суток, в дальнейшем по согласованию с врачом. Не следует 
превышать рекомендуемую суточную норму.
Предостережения: при индивидуальной чувствительности к компонентам добавки, 
беременным и женщинам, кормящим грудью, глаукома (повышенное внутриглазное давление), 
гипертоническая болезнь (устойчивое повышение артериального давления).
Перед приемом продукта проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным 
средством.
Пищевая ценность, г/100 г продукта: белки - 0; жиры - 0; углеводы - 4,0.
Энергетическая ценность (калорийность) кКал/100г продукта: 16,0 (66,9 кДж). 
Форма выпуска: порошок по 350 мг в желатиновой капсуле.
Условия хранения: в оригинальной упаковке производителя при температуре не выше 25°C и 
относительной влажности воздуха не более 75%. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 2 года с даты изготовления.
Производитель: ООО «БИО-ФАРМ», Украина, 83004, г. Донецк, проспект Киевский, 18/31. 
Тел./факс: +38 062 213-18-13. Веб-сайт: http://www.bio-farm.net/
Адрес производства: Украина, Харьковская обл., Харьковский р-н, с. Ольховка,
ул. Студенческая, 13-А.

ПАНГАМОВА КИСЛОТА®

Лист-вкладиш. Iнструкция щодо застосування.

Прочитайте уважно цей листок-вкладиш, перш ніж розпочати застосування препарату! 
Зберігайте цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися перечитати його. Якщо у Вас 

виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

Склад, мг/капсулу: Пангамова кислота (у вигляді кальцію пангамату) - 50 мг; допоміжні речовини: 
мальтодекстрін, целюлоза мікрокристалічна. Продукт не містить ГМО. Не містить консервантів.
Рекомендовано до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну В15 та антиоксидантів з 
метою нормалізації функціонального стану імунної, серцево-судинної систем організму. Покращує 
ліпідний обмін (обмін жирів). Підвищує засвоєння кисню тканинами, а також зміст глікогену в 
м’язах і печінці
Вживати: по 1 капсулі 2-4 рази на добу під час їжі, запиваючи невеликою кількістю рідини. Термін 
вживання: 10-20 діб, надалі за погодженням з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану 



рекомендовану добову норму.
Застереження: при індивідуальній чутливості до компонентів добавки; вагітним та жінкам, що 
вигодовують груддю, глаукома (підвищенний внутрішньоочний тиск), гіпертонічна хвороба (стійкий 
підйом артеріального тиску).
Перед прийомом продукту проконсультуватися з лікарем. Не є лікарським засобом.
Харчова цінність, г /100 г продукту: білки – 0; жири – 0; вуглеводи – 4,0.
Енергетична цінність (калорійність) кКал /100г продукту: 16,0 (66,9 кДж).
Форма випуску: порошок по 350 мг в желатиновій капсулі.
Умови зберігання: в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25°C і відносній 
вологості повітря не більш ніж 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Строк придатності: 2 роки від дати виготовлення.
Виробник: ТОВ «БІО-ФАРМ», Україна, 83004, м. Донецьк, проспект Київський, 18/31.
Тел./факс: +38 062 213-18-13. Веб-сайт: http://www.bio-farm.net/
Адреса виробництва: Україна, Харківська обл., Харківський р-н, с. Вільхівка,
вул. Студентська, 13-А;

PANGAMIC ACID®

SUPPLEMENT FACTS. INSTRUCTION OF USE.
This manual must be read attentively and completely before using this product. Keep this leaflet, you 

may need to read it again. If you have additional questions, you must consult a doctor.

Composition, mg: Pangamic acid (in the form of calcium pangamate) - 50 mg; 
Auxiliary substances: Maltodextrin, Microcrystalline cellulose. Product contains no GMOs. Contains no 
preservatives.
Is recommended to the diet as an additional source of vitamin B15 and antioxidants, in order to 
normalize the function of the immune and cardiovascular systems of the organism. Improves lipid 
metabolism (fat metabolism). Increases the digestibility of tissue oxygen, as well as the content of 
glycogen in the muscles and liver.
Administration: 1 capsule 2-4 times a day with meals with little water. 
Term of use: at least 10-20 days, in the future in consultation with the doctor. Should not exceed the 
recommended daily norm.
Caution: in case of individual sensitivity to the components of the supplement; pregnant women and 
women that are breastfeeding, glaucoma (increased intraocular pressure), hypertension (high blood 
pressure stable).
Consult a doctor before taking the product. It is not a medicine.
Nutritional value, g/100g of product: proteins - 0; fats - 0; Carbohydrates - 4.0.
Energy value (calorific value) kCal/100g: 16.0 (66,9 KJ).
Release form: 350 mg of powder in a gelatin capsule.
Storage conditions: in original manufacturer’s package at a temperature not higher than 25°C and 
relative humidity not more than 75%. Keep these tablets out of the reach of children. 
Expiration date: 2 years from date of manufacture.
Manufacturer: “BIO-FARM” LLC, Ukraine, 83004, Donetsk city, Kievskiy prospekt, 18/31.
Tel./Fax: +38 062 213-18-13. Web-site: http://www.bio-farm.net/
Production location: Ukraine, Kharkiv region, Olhovka village, Studentska street, 13-A.


