
Трезвон 
Хранителна добавка 

 

Опаковка: 10 таблетки от 0,71 g. Нето тегло на опаковка 7.1 g. 

 

Предназначение: допълнителен източник на витамин В6, бетулин, дихидрокверцитин. 

 

Състав: eкстракт от листа от бяла бреза (Betula pendula); L-глицин; сух екстракт от 

маточина (Melissa officinalis); прах от канела (Cinnamomum verum); микрокристална 

целулоза (носител); холин битартарат; екстракт от голем репей (Arctium lappa); екстракт от 

съцветие на артишок (Cynara scolymus); силициев диоксид (агент против слепване); екстракт 

от мащерка (Thymus vulgaris); сух екстракт от лавър (Laurus nobilis); дихидрокверцитин; 

пиридоксин хидрохлорид (витамин В6). 

1 таблетка съдържа: 

Витамин В6 0.5 mg - 35.7% от референтната хранителна стойност 

Екстракт от листа от бяла бреза (Betula pendula) 350 мг 

L-глицин 100 mg 

Сух екстракт от маточина (Melissa officinalis)  50 mg 

Прах от канела (Cinnamomum verum) 50 mg 

Холин битартарат 30 mg (съдържа холин 12 mg) 

Екстракт от голем репей (Arctium lappa) 25 мг 

Екстракт от съцветие от артишок (Cynara scolymus) 15 мг 

Екстракт от мащерка (Thymus vulgaris)  10 mg 

Сух екстракт от лавър (Laurus nobilis) 10 mg 

Дихидрокверцитин 5 mg 

Бетулин 7 mg 

 

Начин на употреба: За възрастни лица се приема по 1 таблетка дневно с храна. При 

необходимост приема може да се увеличи до 4 таблетки дневно. 

Да не се превишава указаната дневна доза.  

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.  

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се 

извърши консултация с лекар. 

 

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна 

температура, на места недостъпни за деца. 

 

Срок на годност: 2 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.  

Не е лекарствено средство. 

 

Производител: ЗАО „ГНЦ ПМ ФАРМА”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 

(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка 

ОАО „Институт инжинерной иммунологии” корп.1); ООО ПК „БИОНЕТ”, Русия 188515, 

Ленинградска обл, Ломоносовски р-н, д. Витино, д. 5А 

 

Вносител: Фирма Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, 

е-mail peptidibg@abv.bg 


