
“Кардіоневрин” (“Сardionevrin”)

Склад: полікозанол – 10 мг з екстракту цукрової тростини, омега-3 жирні кислоти 
(DHA 10%) – 400 мг; допоміжна речовина: крохмаль 

Рекомендації щодо застосування: Кардіоневрин – джерело полікозанолу та 
омега-3 жирних кислот, які сприяють нормалізації рівня загального холестерину, 
ЛПНЩ (ліпопротеїдів низької щільності) та ЛПДНЩ (ліпопротеїдів дуже низької щіль-
ності) в сироватці крові та функціонуванню серцево-судинної системи, стану судин 
серця та головного мозку.
Останні наукові дані, свідчать, що застосування Омега-3 жирних кислот знижують 
рівень холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, що сприяє попередженню 
розвитку атеросклеротичних змін у судинах. Результати численних досліджень пере-
конливо підтверджують зв’язок поширеності серцево-судинних, онкологічних, 
аутоімунних і ряду інших захворювань з недостатнім надходженням в організм 
людини поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) сімейства омега-3. В даний час 
Європейське кардіологічне товариство (ESC) включає застосування омега-3 ПНЖК в 
рекомендації з лікування дисліпідемій, серцевої недостатності. Американська Асоціа-
ція серця (AHA) рекомендує застосування омега-3 ПНЖК для вторинної профілактики 
ІХС, раптової серцевої смерті (РСС) та профілактики серцевої недостатності. За 
підсумками спостереження за 21454 здоровими чоловіками в рамках американського 
дослідження Physician's Health Study, за 17 років у цій когорті відбулося 94 випадки 
раптової смерті. Аналіз засвідчив, що спостерігався зворотний зв’язок між вихідним 
рівнем омега-3-ПНЖК у крові чоловіків і частотою раптової смерті. У чоловіків з висо-
ким рівнем вмісту довголанцюгових жирних кислот ризик раптової смерті був статис-
тично значимо нижче.
Омега-3 жирні кислоти, які використані в продукті Кардіоневрин є рослинними та 
отримані шляхом переробки морських водоростей і тому можуть використовуватися 
для збагачення раціонів вегетаріанців, та для людей, які мають алергічні реакції і непе-
реносимість морепродуктів тваринного походження.
Полікозанол – натуральна речовина, виділена з цукрової тростини. Дія полікозанолу 
базується на пригніченні синтезу холестерину в клітинах печінки і прискоренні розпа-
ду «особливо небезпечних» ліпопротеїдів низької щільності, з підвищеним рівнем 
яких безпосередньо пов’язаний ризик розвитку атеросклерозу. Полікозанол у складі 
Кардіоневрину, забезпечує профілактику тромбозу з тією ж ефективністю, що і малі 
дози антитромботичних лікарських засобів. 
Регулярне вживання продукту «Кардіоневрин» може  сприяти зменшенню розвитку 
вікових та атеросклеротичних змін у судинах, та регресу існуючих атеросклеротич-
них бляшок. Може застосовуватися на тлі терапії препаратами для зниження рівня 
холестерину.



Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну 
повноцінного раціону харчування.

Харчова (поживна) цінність рекомендованої добової дози: 
білки – 0  g (г); жири – 0,22  g (г); вуглеводи – 0,02  g (г).

Енергетична цінність (калорійність) рекомендованої добової дози: 2,06 kcal(ккал).

Рекомендовано вживати:  дорослим по 1 капсулі двічі на добу протягом 1 місяця. 
Термін вживання та дози може бути змінено. При станах після гострого порушення 
коронарного чи мозкового  кровотоку (ГІМ, нестабільна стенокардія, стентування 
будь-якої локалізації, після гострого ішемічного інсульту або транзиторних ішемічних 
атак) за призначенням лікаря можна вживати по 1 капсулі 4 рази на добу. Оптималь-
ний термін вживання 3 місяці. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання: 
 індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність,  період лактації, діти до 18 років.

Умови зберігання та термін придатності: зберігати в упаковці виробника за температу-
ри від 1 ºС до 25 ºС та відносній вологості повітря не вище за 75%, строк придатності 
– 3 роки з дати виготовлення.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
 
Пакування: капсули по 420 мг по 12  штук у блістерах, блістери по 5 штук у картонних 
коробках.

Кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виробництва та строк придатності, 
номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.

Не є лікарським засобом

Виробник: ПП «МСК-МЕД» на замовлення ТОВ «ОЛЛЕН-ФАРМ».

Адреса виробничих потужностей: 08290, Київська обл., смт. Гостомель, 
вул. Свято-Покровська, 360.
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