
Загальна характеристика: 
Концентрат «ІНУЛІН-НЕО 3» — продукт 
високої якості, що виготовляється з еко-
логічно чистих бульб топінамбура еліт-
них сортів, за технологією сублімації, що 
забезпечує повне збереження біологічно 
активних компонентів вихідної сировини. 
Адаптований для виживання у дитячому 
віці з трьох років.

Склад: концентрат топінамбуру з 75% 
вмістом інуліну, екстракт стевії, ванілін, 
лимонна кислота харчова.

Харчова (поживна) цінність що-
денної кількості — 1 саше (4 г): 
білки — 0,17 г,жири — 0,03 г, вугле-
води — 3,37 г. Енергетична цінність 
(калорійність) щоденної кількості — 
1 саше (4 г): 14,16 ккал / 59,33 кДж.

Харчова (поживна) цінність що-
денної кількості — 2 саше (8 г): 
білки — 0,34 г,жири — 0,06 г, вугле-
води — 6,74 г. Енергетична цінність 
(калорійність) щоденної кількості — 
2 саше (8 г): 28,32 ккал / 118,66 кДж.

Біологічна активність: 
Цілющі властивості концентрату топі-
намбура обумовлені високим вмістом 

резервних полісахаридів (інуліну, оліго-
сахаридів), пектинових речовин, вітамінів 
та мінеральних елементів, особливо ка-
лію, кремнію, фосфору, заліза та цинку.

Фармакологічні властивості: 
Інулін як пребіотик нормалізує склад 
і біологічну активність нормальної 
мікрофлори кишечника, стимулюючи 
зростання кількості лакто- і біфідобак-
терій. Інулін підсилює рухову активність 
шлунково-кишкового тракту (моторику 
та перистальтику), утворює в просвіті 
кишечника фізіологічну лужну реакцію, 
необхідну для нормального фермента-
тивного перетравлення їжі. Сприяє зни-
женню концентрації в крові глюкози, хо-
лестерину, тригліцеридів і ліпопротеїдів, 
нормалізації вуглеводного та жирового 
обмінів, що сприяє нормалізації ваги. 

Органічні поліоксикислоти нейтралізу-
ють хвороботворний вплив агресивних 
вільних радикалів та недо окислених 
продуктів обміну, сприяючи очищенню 
організму від радіонуклідів, важких 
металів і гепатотропних отрут органічного 
походження.

Завдяки нормалізації мікрофлори киш-
ківника та відновленню процесів обміну 
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ліофілізований концентрат 
топінамбуру для вживання 
у дитячому віці з трьох років



ШКТ, препарат підвищує резистентність 
і підсилює імунозахисні властивості 
організму, підвищує його працездатність 
і життєвий тонус.

Показання до застосування: 
Як допоміжний засіб при функціональних 
порушеннях травлення, гострих та хро-
нічних запальних захворюваннях товстої 
кишки, прийомі антибіотиків, дисбіозі, 
атеросклерозі, порушення жирового 
обміну, в комплексній терапії цукрового 
діабету, при порушенні толерантності 
до глюкози, ожирінні, хронічних гепати-
тах, гепатозах, хронічному холециститі, 
алергічних захворюваннях, алергодер-
матозах, препарат сприяє нормалізації 
маси тіла і контролю апетиту.

Для дітей старше трьох років.

Спосіб застосування та дози: 
Спосіб приготування: вміст одного 
саше-пакету розчинити у чверті склян-
ки питної води кімнатної температури. 
Готувати розчин безпосередньо перед 
вживанням.

Спосіб вживання: дітям віком від 3 до 
12 років — 1 раз на добу, дітям віком 
від 12 років та старше — 2 рази 
на добу (вранці та ввечері), за 30 хви-
лин до вживання їжі.

Термін вживання: 3–4 тижні. В подаль-
шому термін вживання узгоджувати з лі-
карем. Для внутрішнього застосування.

Застереження при застосуванні: підви-
щена особиста чутливість до компонен-
тів, діти до 3 років. 

Дієтичну добавку не слід використо-
вувати як заміну повноцінного раціону 
харчування.

Умови зберігання: 
Продукт гігроскопічний. Зберігати 
в щільно закритій тарі при температурі 
від 5° С до 20° С, в захищеному від 
прямих сонячних променів місці, при 
відносній вологості повітря не вище, 
ніж 75%.

Термін зберігання: 24 місяці від дати 
виготовлення. Водні розчини зберіганню 
не підлягають.
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Форма випуску: пакет-саше з масою 
вмісту 4 г, по 10 шт. в коробочці.

Відпускається без рецепта.  
Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник: ТОВ «ІННЕО ФАРМ»  
Адреса потужностей: 65033,  
Одеська обл., Овідіопольський район,  
смт. Авангард, вул. Базова, 12-Д 
Телефон: +380 (48) 704-04-94


