
ТРАВМАФЛЕКС (порошок) 

дієтична добавка 

 

Склад: один пакетик порошку для приготування розчину для вживання внутрішньо містить три основні 

речовини: 850,0 мг глюкозаміну сульфату, у вигляді калієвої солі (1128,0 мг), 400,0 мг хондроїтину сульфату, 

500,0 мг метилсульфонілметану (МСМ); 

допоміжні речовини: сорбіт (Е 420) – 2197,0 мг, аспартам (Е 951) – 20,0 мг, кислота лимонна безводна – 10,0 мг, 

поліетиленгліколь – 10,0 мг, ванільний ароматизатор – 35,0 мг.  

Без ГМО 

 

Рекомендації щодо споживання: дієтична добавка до раціону харчування - додаткове джерело 

глюкозаміну сульфату та хондроїтину сульфату, метилсульфонілметану. Сприяє нормалізації 

функціонування опорно-рухової системи, природному відновленню хрящової тканини та 

укріпленню сполучної тканини.  

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 

 

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:  
дорослим розчинити вміст 1 пакетика у склянці води та випити під час вживання їжі 1 раз на добу. 

Курс споживання – 40–60 днів, далі 6 тижнів перерви. При необхідності курс споживання можна 

повторити 4 рази на рік. 

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем 

  

Енергетична цінність (калорійність): 10,3 ккал/пакетик (43,3 кДж/пакетик). 

Харчова (поживна) цінність в пакетику: білки - 0, вуглеводи - 3,45 г, жири - 0, волокна - 0, натрій - 0,035 

г, калій - 0,145 г; 

Особливості застосування: не перевищувати рекомендованої добової дози. 

 

Протипоказання: діти, вагітні та жінки, що годують немовля, індивідуальна підвищена чутливість до 

складових компонентів, містить фенілаланін – заборонено хворим на фенілкетонурію. 

 

Форма випуску: пакети № 10, № 20, № 30 упаковані в картону коробку. 

Маса 1 пакетика: 4,3 г. 

 

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25 
0
С у недоступному 

для дітей місці. Строк придатності: 24 місяці від дати виробництва. 

 

Кінцева дата споживання “Вжити до” або дата виробництва та строк придатності, номер партії 

(серії) виробництва: дивись на упаковці 

 

Штрих код: дивись на упаковці 

 

Не є лікарським засобом 
 

Виробник (Заявник) несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за дотриманням 

тексту маркування  продукції, наведеному в даному тексті етикетування 

Сфера застосування – дієтична добавка до раціону харчування. Застосування за рекомендаціями на етикетці. 

Реалізація через спеціалізовані відділи торгівельної мережі, аптечну мережу.  

 

 

 

 

 

 
 



 

Імпортер: 
1. ТОВ «ВЕНТА. ЛТД», Україна, 49005, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3а, 

 тел. (056) 370-35-00 
2. СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД», Україна, 01103, м. Київ, вуд. Кіквідзе, 18А,  

тел. (044) 490-53-10  

 
Виробник (адреса потужностей виробника):  
К.Т. РОМФАРМ КОМПАНІ С.Р.Л., Румунія  
(S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L., Romania) 
вул. Ероілор № 1А, м. Отопень, 075100, округ Ілфов, Румунія 
(Eroilor str., No 1A, Otopeni city, 075100, county Ilfov, Romania) 
тел.: +402135046 40;  
e-mail: office@rompharm.ro 
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