
SORBEX® DUO інструкція 
Добавка дієтична на основі активованого вугілля «Сорбекс Дуо» 

Склад 

1 капсула містить: 

активні компоненти: вугілля активоване гранульоване – 226,8 мг, екстракт розторопші 
плямистої (Sylibum Marianum) – 40,5 мг у перерахунку на силімарин – 32мг. 

допоміжна речовина: двоокис кремнію. 

Рекомендації щодо застосування 
СОРБЕКС ® ДУО рекомендовано у якості дієтичної добавки до основного раціону 
харчування при проживанні у несприятливих екологічних умовах і дії шкідливих 
виробничих чинників; з метою виведення з організму ендо- та екзотоксинів, зменшення 
ступеню інтоксикації та оптимізації функції печінки і нирок; при інфекційних 
захворюваннях; схильності до алергічних реакцій, харчових отруєннях, у тому числі 
алкоголем; при отруєннях солями важких металів, пестицидами, отрутохімікатами. 

Комплекс біологічно активних речовин, які входять до складу СОРБЕКС ® ДУО, 
зумовлює його ентеросорбуючі та гепатопротекторні властивості. 

Спосіб застосування та рекомендована добова доза 
Вживати дорослим по 2-3 капсули 2-3 рази на добу до або через 1-1,5 години після 
прийому їжі; дітям віком від 7 років та старше – по 1 капсулі 2-3 рази на добу до або 
через 1-1,5 години після прийому їжі. Тривалість застосування – 3-15 діб. При 
необхідності курс можна повторити. Перед застосуванням рекомендовано 
проконсультуватися з лікарем. 

Застереження щодо застосування 

Не перевищувати рекомендовану добову дозу СОРБЕКС ® ДУО. Не слід 
використовувати,як заміну повноцінного харчування. 

Протипоказання 
Вагітність і період лактації, індивідуальна непереносимість. Не є лікарським засобом. 

Умови зберігання 

зберігати в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці, окремо від 
речовин і матеріалів, що виділяють пару й гази, при температурі від 0°С до +30°С. 



Форма випуску 

капсули у блістерах. Маса нетто 1 капсули: 270 мг ± 7,5 %. 

Кількість капсул в 1 упаковці: вказано на упаковці. 

Назва адреса і телефон виробника 

ТОВ « ВАЛАРТІН ФАРМА » Україна, 08130, Київська область , Києво-Святошинський 
район, с.Чайки, вул. Грушевського, 60 тел. +380445851061 ТУ 02023732.042-2000 
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/34323 від 
22.05.2014 Код Моріон 246896 

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ?Я! 

Торговельне найменування. «Сорбекс ® Дуо». 

Основні речовини. Вугілля активоване, екстракт розторопші плямистої. 

Масса содержимого 1 капсулы. 270 мг±7,5 %. 

Форма випуску та упаковка. Тверді капсули по 10 капсул у блістері по 2 блістери в пачці. 
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