
“Цинкалекс А”
порошок у саше-пакетиках

Склад: цинку сульфат – 44 mg (мг) або цинку глюконат – 75,2 mg (мг); (у перерахунку 
на іон цинку – 10  mg (мг), ретинолу ацетат – 0,4 mg (мг); допоміжні речовини: мальто-
декстрин,  сахароза.

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону харчування - джере-
ло цинку та вітаміну А; сприяє загальному зміцненню організму, нормалізації функці-
онування шлунково-кишкового тракту (у тому числі при діареях різного походження) 
та покращенню апетиту, запобігає виникненню алергічних реакцій та дерматологічних 
проблем.
Цинкалекс А корисно вживати під час інтенсивного росту дитини, особливо в пред- і                         
пубертатному  віці. 
Цинк є одним із найважливіших мікроелементів, який входить до складу багатьох 
ферментних систем, що регулюють основні процеси обміну речовин та гормонів. 
Застосування цинку та вітаміну А в будь-якому віці забезпечує нормальний стан 
шкіри, волосся, нігтів, сприяє покращенню  роботи ендокринної, нервової та імунної 
системи. Цинк покращує репродуктивну функцію (впливає на сперматогенез), розу-
мову діяльність, здатність до навчання та пам’ять. 
У зв’язку з тим, що депо цинку в організмі немає, недостатнє вживання цинку сприяє 
порушенню клітинного та гуморального імунітету. Саме тому застосування продукту 
Цинкалекс А буде корисним під час сезонних застудних захворювань, інфекціях 
верхніх та нижніх дихальних шляхів для підвищення опору організму та зменшення 
частоти респіраторних інфекцій у дітей та дорослих. 
Дефіцит цинку може виникати при діареях та проявлятися зниженням апетиту. За 
даними низки рандомізованих клінічних досліджень встановлено, що призначення 
цинку в дозі 5-20 мг на добу протягом 10-14 днів (під час діареї та декілька днів після 
перенесеного гострого гастроентериту) не лише зменшує тривалість і тяжкість діареї, 
але й запобігає виникненню подальших випадків гастроентеритів протягом принаймні 
2-3 міс. Таким чином, застосування Цинкалекс А буде корисним для дорослих та дітей 
з 3-х років при порушенні харчування (вибірковий апетит), всмоктування та перетрав-
лення в шлунково-кишковому тракті, глистяних інвазіях, у тому числі ентеробіозі, та 
діареях різного походження, а регулярне застосування буде сприяти підвищенню 
апетиту та покращенню функціонування шлунково-кишкового тракту. 
Нестача цинку та інших вітамінів, у тому числі вітаміну А спричиняє погане загоєння 
ран, дерматологічні порушення (алопецію, акне). Цинк впливає на збереження 
нормального рівня вітаміну А в крові. Застосування Цинкалекс А при ентеропатично-
му акродерматиті, запальних станах шкіри та алергічних реакціях  може сприяти скорі-
шому відновленню шкіри.
Цинкалекс А не має у складі барвників та консервантів, тому може застосовуватися в 
осіб зі схильністю до алергічних реакцій.



Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну 
повноцінного раціону харчування.

Харчова (поживна) цінність 100 г добавок: 
білки – 0  g (г); жири – 0 g (г);   вуглеводи – 97,0 g (г)

Енергетична цінність (калорійність) 100 г добавок: 388 kcal (ккал).

Харчова (поживна) цінність рекомендованої добової дози: білки – 0  g (г); 
жири – 0 g (г);   вуглеводи – 5,82 g (г)

Енергетична цінність (калорійність) рекомендованої добової дози: 23,28 kcal (ккал).

Рекомендовано вживати:  по 1 саше-пакетику порошку 1 раз на день під час вживання 
їжі дітям віком від 3-х до 7 років. Дітям старшим 7 років та дорослим по 2 саше-паке-
тики порошку 1 раз на день протягом 1-2 тижнів. Термін та дози вживання може бути 
змінено за призначенням лікаря.
Не перевищувати рекомендовані добові дози.
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання: 
індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту, діти до 3-х років.

Умови зберігання та термін придатності: зберігати  в  упаковці виробника, в сухому 
приміщенні за температури від 1 ºС до 25 ºС та відносній вологості повітря не більше 
ніж 75 %, строк придатності – 3 роки з дати виготовлення. Зберігати в недоступному 
для дітей місці. 

Пакування: порошок по 3 г  в саше-пакетиках, по 8 саше-пакетиків  
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: ТОВ «Фармацевтична компанія «ФарКоС» на замовлення ПП «МСК-МЕД», 
Україна, 04060, м. Київ,  вул. Подвойського, 11-А, кв. 11. 

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