
Інструкція із застосування А-КОЛДІН 

Таблетки для розсмоктування 
СКЛАД: 

Йота-каррагінан, бета-глюкан, манітол, сорбітол, кальцію стеарат, ароматизатор, барвник. 

 

ВЛАСТИВОСТІ: 

Завдяки активним компонентам природного походження, таким як йота-каррагінан і бета-глюкан, 

А-КОЛДІН має мукоадгезивні властивості, тобто утворює тонку плівку на зовнішній поверхні 

слизової оболонки роту та мигдаликів, яка захищає слизову оболонку від зовнішніх шкідливих 

впливів інфекційного та неінфекційного походження, сприяє покращенню стану клітин, 

відповідальних за розвиток локального імунітету. 

 
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: 

А-КОЛДІН можна використовувати у разі застуди або інших подібних захворювань і в якості 

профілактики хвороб дихальних шляхів: 

- допомагає зберегти фізіологічну вологу слизової оболонки ротоглотки і, таким чином, підтримує 

природний захист проти вірусів і бактерій; 

- допомагає запобігати вірусним інфекціям верхніх дихальних шляхів і полегшує їх лікування; 

- забезпечує профілактичне та стале зволоження у разі сухості або подразнення слизової оболонки 

ротоглотки (наприклад, гострий катаральний фарингіт або утворення кірочок на поверхні слизової 

ротоглотки); 

- допомагає у разі частих і тривалих запальних захворювань порожнини роту (стоматит, гінгівіт, 

фарингіт). 

 
ДОЗУВАННЯ: 

Для щоденного використання і для запобігання застуди або інших вірусних інфекцій ротоглотки 

таблетки застосовують 3 рази на день по 1 таблетці. Таблетки розсмоктують в ротовій порожнині. 

Слід уникати полоскання роту відразу після розсмоктування таблетки. 

За перших ознак застуди або в разі гострої інфекції таблетки, коли це потрібно, можуть 

застосовуватися до 6 таблеток на день. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

• Не використовуйте у разі підвищеної чутливості до будь-якого компонента виробу або 

несумісності з ним. 

• Якщо після тижня використання не настане поліпшення, слід звернутися до лікаря. 

• Дітям віком до 3 років і жінкам під час вагітності продукт слід використовувати після консультації 

з лікарем. 

• Тривале застосування продукту, як і всіх продуктів для місцевого застосування, може призвести 

до місцевого подразнення або підвищення чутливості; якщо це станеться, слід припинити лікування 

і проконсультуватися з лікарем. 

• Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на коробці. 

• Зберігайте продукт поза полем зору і досяжністю дітей. 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 

Зберігати в сухому місці, далеко від джерел тепла (при температурі від 10 °C до 30 °C) в 

захищеному від світла місці. Не допускати попадання прямого сонячного світла. Дата закінчення 

терміну придатності вказується на коробці. 

УПАКОВКА: 

По 10 таблеток у блістері. По 2 блістера разом з інструкцією із застосування вкладають у коробку з 

картону. 
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