
Дієтична добавка до раціону харчування – як додаткове 
джерело біологічно активних речовин. 
Сприяє підвищенню імунітету при сезонних застудних за-
хворюваннях (профілактика ОРВІ, грипу, рецидивуючих ін-
фекцій ЛОР-органів),в тому числі у часто хворіючих дітей).
Має загальнозміцнюючі властивості.

Aльпікол рекомендується особливо в осінньо-зимовий період для підтримки при-
родної резистентності організму.

Екстракт плодів бузини (Sambucus nigra), стандартизований до 10% поліфенольних 
сполук, сприяє підвищенню імунітету при сезонних простудних захворюваннях, по-
кращує нормальне функціонування дихальної системи. Володіє антиоксидантними 
властивостями, що проявляються в нейтралізації негативного впливу вільних ради-
калів, допомагаючи захистити клітини від окисного стресу.

Екстракт кореня пеларгонії африканської (Pelargonium sidoides) підтримує нормаль-
не функціонування верхніх дихальних шляхів. Має антимікробний та противірусний 
ефекти; стимулює неспецифічні захисні механізми організму.

Yestimun® Бета-глюкан є природним клітинним екстрактом дріжджів Saccharomyces 
cerevisiae. Спеціальний спосіб отримання Yestimun® Beta-glucan дозволяє отримати 
продукт до 85% чистого 1,3 / 1,6 D бета-глюкана. Запускає імунну відповідь при засту-
ді, сприяє більш швидкому відновленню організму.

Склад: екстракт плодів бузини чорної (Sambucus nigra) стандартизований до 10% 
поліфенольних сполук; Yestimun® з дріжджів (Saccharomyces cerevisiae) бета-глюкан 
- екстракт дріжджів Saccharomyces cerevisiae, стандартизований до 85% 1,3 / 1,6 D 
бета-глюкана; екстракт кореня пеларгонії африканської (Pelargonium sidoides); мали-
новий порошок (0,13%); натуральний аромат малини; інвертний цукровий сироп; ре-
гулятор кислотності: лимонна кислота.

Альпікол / Alpicol
сироп

Інструкція для застосування



Вміст в щоденній дозі 10 мл 15 мл

Екстракт плодів бузини,
включаючи поліфеноли

400 мг
40 мг

600 мг
60 мг

Yestimun® Бета-глюкан 50 мг 75 мг

Екстракт кореня 
пеларгонії африканської 30 мг 45 мг

Вживати:
Дітям віком від 3 до 12 років: по 5 мл 2 рази в день. 
Дітям віком від 12 років та дорослі: 15 мл один раз в день.
Перед застосуванням необхідно збовтати флакон.

Застереження: не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використо-
вувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: 
Діти до 3 років, вагітність та лактація, індивідуальне несприйняття компонентів продукту.

Примітки: 
Перед застосуванням необхідно збовтати флакон. Не є лікарським засобом.

Термін придатності: 2 роки

Умови зберігання:
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °C. Збе-
рігати у недоступному для дітей місці. Після першого відкриття флакон зберігати у 
холодильнику не більше 2 тижнів.

Форма випуску: 
Сироп по 120 мл

Виробник: Лабораторія Натура Сп.з.о.о., Польща 

Вироблено для:  
Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцария

Імпортер: ПрАТ «Натурфарм» Україна, 04075 Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, 30-А,
телефон (044) 401-81-03; факс (044) 401-81-05


