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ЦитоВел 

(СitoVel) 

пакетики-саше 

ІНСТРУКЦІЯ 

Загальна характеристика 

Основні фізико-хімічні властивості: сухий сипучий неоднорідний      
порошок в пакетиках-саше. 
Склад : хелатна  сполука магнію глюконату з цитиколіном натрію (магній          
глюконат - 2 г, цитидин-5-холінфосфат натрію - 0,5 г), вітамін В6           
(піридоксин) - 5,0 мг. 
Допоміжні речовини:  фруктоза. 
Форма випуску: по 4,0 г порошку в пакетиках-саше. По 10, 20, 30, 40, 50              
або 60 пакетиків-саше в картонній коробці. 
Фармакологічні властивості: 

Фармакодинаміка.   ЦитоВел містить у своєму складі хелатну сполуку       
цитиколіну з глюконатом магнію і вітамін В6 (піридоксин). Іони магнію і           
цитиколіну грають важливу роль у відновленні мембран нервових клітин і          
в покращенні енергетичного обміну. Іони магнію приймають участь в         
обмінних процесах, впливають на роботу клітин головного мозку і         
передачу нервових імпульсів, виступають в якості фізіологічних       
регуляторів активності іонів кальцію. Вони здатні блокувати передачу        
нервових імпульсів і тому, гальмуючи розвиток процесів збудження у         
центральній нервовій системі і знижуючи чутливість організму до        
зовнішніх подразників, виконують функцію природного антистресового      
фактору. Також, іони магнію мають нейропротекторну дію, завдяки        
здатності  попереджати пошкодження мембрани нервових клітин, що є        
одним з факторів виникнення пошкодження у мозку при ішемії.  

Цитиколін стимулює біосинтез структурних фосфоліпідів у мембрані       
нейронів, що сприяє покращенню функції мембран, пригнічує діяльність        



деяких фосфоліпаз, перешкоджає залишковому вивільненню вільних      
радикалів, попереджає пошкодження мембранних систем і забезпечує       
збереження захисної антиоксидантної системи. Таким чином, цитиколін       
здатен  сприяти підвищенню рівня мозкової діяльності і покращенню       
стану при когнітивних, сенситивних і моторних порушеннях, притаманних        
ішемії мозку. Чисельні клінічні дослідження довели, що попередники        
холіну здатні послаблювати вираженість симптомів, пов'язанних з       
церебральною дисфункцією після таких патологічних процесів, як       
черепно-мозкові травми і гострі порушення мозкового кровообігу. 

Комбінація магнію з цитиколіном у формі  хелатної  сполуки  виявляє  їх          
взаємоактивуючу дію. 

Фармакокінетика :  Завдяки хелатній формі, сполука швидко      
всмоктується в шлунково-кишковому тракті і потрапляє в місця        
безпосередньої дії. 

Рекомендації до застосування: 

У якості додаткового джерела іонів магнію і амінокислот, що покращують          
роботу мозку при підвищених фізичних і розумових навантаженнях, для         
покращення функціонування кровообігу головного мозку;  для      
покращення діяльності нервової системи, функцій пам'яті і мислення. 

Застосування продукту ЦитоВел буде особливо корисним людям з        
хронічними і гострими порушеннями мозкового кровообігу (інсультами), з        
залишковими явищами порушень мозкового кровообігу, а  також у людей         
с порушеннями пам'яті, уваги і мислення. ЦитоВел може        
використовуватися для покращення  стану після черепно-мозкових      
травм. 

Спосіб застосування и дози: дорослим та дітям старше 14 років по 1-2            
пакетика-саше 1-2 рази на добу перед їжею. Перед застосуванням вміст          
пакетика-саше розчиняють у склянці теплої води. Тривалість прийому        
15-30 днів, більш тривале застосування узгодити з лікарем. 
Особливості застосування:  Безпека застосування препарату дітям у       
віці до 14 років, вагітним жінкам та жінкам, що годують груддю не            
встановлена, тому перед застосуванням у цієї категорії людей варто         
проконсультуватись з лікарем. 
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів,    
вагітність, період лактації, діти до 14 років. 
Побічна дія:  не виявлена. 



Термін і умови зберігання. Зберігати в упаковці виробника при        
температурі від 0°С до 25°С, при відносній вологості повітря не вище           
75%. 
Термін придатності.  2 роки. 
Правила відпуску.  Без рецепту. 
Не є лікарським засобом. 
Назва и адреса виробника: ТОВ «Фармацевтична компанія «ФарКоС»,  
Україна, 03162, г. Київ, вул. Зодчих 50-А, тел .: (044) 537-21- 57. 
 


