
Pakendi infoleht 
 
Enne tarvitamist lugeda hoolikalt infolehte. Lisainformatsiooni saamiseks pidada nõu 
arsti või apteekriga. 
 
PHARMATON CAPSULES 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
Üks kapsel sisaldab: 

kõrgkontsentreeritud standardiseeritud ˛en�enni 
ekstrakti G115 (valmistatud kvaliteetsetest Panax  
Ginseng C.A. Meyer'i juurtest)  40,0 mg 
dimetüülaminoetanoolbitartraati   26,0 mg 
vitamiin A   4000 RTÜ 
vitamiin B1   2,0 mg 
vitamiin B2   2,0 mg 
vitamiin B6   1,0 mg 
vitamiin B12   1,0 mcg 
vitamiin C   60,0 mg 
vitamiin D   400 RTÜ 
vitamiin E   10,0 mg 
nikotiinamiid    15,0 mg 

 kaltsiumpantotenaat  10,0 mg 
 rutiin  20,0 mg 
 raud  10,0 mg 
 kaltsium  90,3 mg 
 fosfor  70,0 mg 
 fluor  0,2 mg 
 vask   1,0 mg 
 kaalium  8,0 mg 
 mangaani  1,0 mg 
 magneesium  10,0 mg 
 tsink   1,0 mg 
 letsitiin  66,0 mg 
Abiained. 
 konservandina etüülparabeeni naatriumi sool (E 215) ja propüülparabeeni naatriumi 

sool (E 217), lõhnaainena etüülvanilliin 
Näidustused. 
Üldtoniseeriva ravimina füüsilise ja vaimse ülepinge korral, vitamiinide, mineraalainete ja 
mikroelementide vaeguse vältimiseks täiskasvanutel ja vanemaealistel. 
Annustamine. 
2...3 nädala jooksul 1 kapsel hommikul ja lõunal söögi ajal. Edasi 1 kapsel päevas 
hommikusöögi ajal. Kapslit mitte katki närida, neelata tervelt koos vedelikuga. 
Neelamisraskuse korral lõigata kapsel otsast lahti, suruda kapsli sisu välja ning võtta sisse 
koos moosi, mee või mõne muu toiduainega 
Omadused. 
PHARMATON CAPSULES on kombineeritud preparaat, mis sisaldab ˛en�enni ekstrakti 
G115, vitamiine, mineraalaineid ja mikroelemente.  
Kõrgkontsentreeritud standardiseeritud žen�enni ekstrakt G115 on valmistatud spetsiaalsel 
menetlusel kvaliteetsetest Panax Ginseng C.A. Meyer'i juurtest. 
Lisatud vitamiinide, mineraalainete ja mikroelementide annused vastavad vananeva või 
stressis organismi päevasele vajadusele. 
Vastunäidustused. 
Kaltsiumi ainevahetuse häired, vitamiin-A ja vitamiin-D kõrgenenud tase organismis, 
neerupuudulikkus. Samaaegselt ei kasutata retinoide või vitamiini-D sisaldavaid aineid (nt 
akne ravi). Ülitundlikkus preparaadi mõne koostisosa suhtes, 
˛en�enn on vastunäiduststud patsientidele, kelle vererõhk on kõrgem kui 180/90 mmHg. 
Kui te ei ole kindel, kas te tohite seda ravimit kasutada, pidage nõu oma arstiga. 
Rasedus ja imetamine. 



Žešenni ekstrakti sisaldavaid preparaate ei ole soovitatav raseduse ja imetamise ajal 
kasutada ilma arstiga konsulteerimata. 
Informeerige arsti kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga.  
Kõvaltoimed. 
Harva on esinenud seedetrakri kõrvaltoimeid, nt iiveldus, kõhuvalu, oksendamine. 
Kõrvaltoimete tekkimisel konsulteerida arstiga. 
Koostoimed. 
Žešenni ekstrakti ei soovitata kasutada samaaegselt stimulantide, kofeiini (sh rohke kohvi-või 
teejoomine), antipsühhootiliste ravimitega. 
Kapslid ei sisalda suhkrut ja sobivad kasutamiseks diabeetikutele. 
Kui te ole kindel teiste kasutatavate ravimite kokkusobivuse suhtes, pidage nõu oma arstiga. 
Säilitamine. 
Niiskuse ja valguse eest eest kaitstult, pudel tihedalt suletuna, toatemperatuuril (15-25°C), 
lastele ligipääsmatus kohas. 
Pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. 
Tootja/Müügiloa hoidja. 
Pharmaton SA, Lugano/Bioggio, Šveits 
Müügiloa hoidja esindaja Baltimaades. 
UAB Norameda 
Donelaicio 75a-10 
LT-3000 Kaunas 
Leedu Vabariik 
 
Infoleht kooskõlastatud: oktoober 2002. 


