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Рецепти весняної бадьорості від «Здоров’я»
Весна –  мабуть, найочікуваніша пора року, адже краса природи, котра прокидається після тривалого зимового сну, милує око й тішить серце. 
Утім, самих лише приємних емоцій замало, щоб підтримати виснажений гіповітамінозом організм у період хисткого міжсезоння.  
Додати бадьорості та життєвих сил допоможуть вітаміни й вітамінні комплекси Групи компаній «Здоров’я».

 Більш ніж 110 років майстерності
Група компаній «Здоров’я» –  один із визнаних лідерів українського фармацевтичного ринку. 

Його історія охоплює понад 110 років сумлінної праці, покликаної надати лікарям дієві медика-
ментозні інструменти впливу на хворобу та допомогти пацієнтам одужати. Нині до цієї групи 
компаній входять ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», 
ТОВ «ХФП «Здоров’я Народу», ТОВ «Фармекс Груп».

Попри численні катаклізми, котрими рясніє історія нашої країни, « Здоров’я» завжди стійко 
тримається обраного курсу й упевнено рухається вперед. Отож і нині, незважаючи на панде-
мічні обмеження та нестабільну економічну ситуацію, підприємства групи розробляють та ви-
водять на ринок нові препарати, розширюють географію експорту, запускають нові виробничі 
потужності та створюють нові робочі місця.

Група компаній «Здоров’я» у цифрах і фактах

 Вітчизняний виробник, у портфелі якого понад 700 найменувань
лікарських засобів, із них 101 препарат входить до переліку
життєво необхідних, 15 є оригінальними брендами

 Колектив – для майже 3 тисяч фахівців фармацевтичного сектора
 21 країна експорту (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Ємен, Ірак,

Казахстан, Молдова, Монголія, Польща, Узбекистан та ін.)
 Виробництво сертифіковане відповідно до вимог Належної виробничої

практики (Good Manufacturing Practice – GMP) Європейського Союзу
 Системи управління на базі вимог міжнародних стандартів

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HACCP Food Safety Systems
 Інвестиції в переоснащення виробничих потужностей і підвищення

рівня кваліфікації персоналу
 Соціально відповідальна компанія: надає допомогу малозабезпеченим

верствам населення та ветеранам, виступає спонсором соціально
важливих проєктів і спортивних змагань

 Формула чудового самопочуття навесні
Група компаній «Здоров’я» випускає препарати всіх фармако-терапевтичних груп 

АТС-класифікації, в тому числі вітамінні й амінокислотні препарати. На початку весни 
до зазначених засобів інтерес традиційно зростає, адже в багатьох людей, як дітей, так і до-
рослих, у цей час відзначаються неспецифічні прояви гіповітамінозу: підвищена стомлюва-
ність, зниження праце здатності, надмірна дратівливість, часті респіраторні захворювання, 
загострення хронічних хвороб та ін.

Навіть незначна недостатність того чи іншого вітаміну може мати суттєвий негативний вплив 
на стан здоров’я, зокрема може знизити опірність організму вірусним інфекціям. Сьогодні світ 
перебуває в облозі пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), водночас наслідки нескорего-
ваного гіповітамінозу можуть бути набагато небезпечніші за банальну застуду.

Здолати гіповітаміноз за допомогою збагачення раціону певними продуктами вдається 
не завжди, до того ж цей процес займає багато часу. Набагато дієвішим і швидшим підходом 
є застосування препаратів вітамінів і вітамінних комплексів на тлі збалансованого харчування. 
Це дає змогу в стислі терміни усунути проблему й нормалізувати функції органів і систем ор-
ганізму, що гарантує добре самопочуття та бадьорий настрій.

Найчастіше навесні до переліку «дефіцитних» в організмі потрапляють вітаміни А, С, Е, D 
та представники групи В. З урахуванням найпоширеніших типів гіповітамінозу фахівцями 
 Групи  компаній « Здоров’я» розроблено великий спектр препаратів, які постачають організм 
вітамінами, мінералами та нутрієнтами для якнайшвидшого відновлення.

Вітаміни для корекції гіпо й авітамінозу навесні:
 Вітамін D3, краплі оральні, розчин 15 000 МО/мл по 8 мл у флаконі – для профілактики 

та лікування рахіту, підтримувальної терапії остеопорозу
 Вітамін А+Е-Здоров’я, капсули м’які № 10×5 – у разі атеросклеротичних змін судин, 

порушень трофіки тканин, облітерувального ендартеріїту, псоріазу, атрофії зорового нерва, 
системного червоно вовчака та ін.

 Вітамін А-Здоров’я, капсули м’які 100 000 МО, по 33 000 МО № 10×5 – при екзематозних 
ураженнях повік, рогівки, кон’юнктивіті, піодермії, захворюваннях й ураженнях шкіри, у складі 
комплексної терапії рахіту, колагенозів, гіпотрофій, гострих респіраторних захворювань

 Вітамін Е-Здоров’я, капсули м’які 100 мг № 10×5, 200 мг, 400 мг № 10×3 – у комплексній анти-
оксидантній терапії, в період реконвалесценцiї після травм, тяжких соматичних захворювань, 
у разі фізичних перенавантажень, незбалансованого харчування

 Вітамін С 500, таблетки жувальні № 30 у контейнері, № 10 у блістерах у коробці – під час 
гострих респіраторних та інфекційних захворювань, у період реконвалесценції після тяжких 
захворювань, оперативних втручань, при різних інтоксикаціях, кровотечах та ін.

» Вітамінні комплекси для підтримання здоров’я нервової системи в період 
весняного виснаження:

 Нейромакс, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10×3, № 10×6
 Нейромакс, розчин для ін’єкцій по 2 мл в ампулах, № 5, № 10 у блістерах у коробці

» Вітамінно-мінеральні комплекси для усунення дефіциту магнію в орга-
нізмі та подолання стресової симптоматики:

 Магнемакс-Здоров’я, розчин оральний по 10 мл у флаконі № 10 (5×2) у контурній чарунковій 
упаковці (магнію лактат, магнію підолят, вітамін В6) – дозволений для застосування в немовлят 
і дітей для лікування підтвердженого дефіциту магнію в організмі; єдиний в Україні генерик 
імпортного лікарського засобу

 Магнемакс-Здоров’я, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10×6 (магній + піридоксин)

» Дієтичні добавки:
 ОМЕГА-3 РИБ’ЯЧИЙ ЖИР, капсули м’які желатинові по 500 мг № 10×3 – має антиокси-

дантні властивості, загальнозміцнювальну дію на організм, покращує функції серцево-судинної 
та центральної нервової систем, опорно-рухового апарату

 Аргінін актив, розчин оральний по 10 мл у саше № 10 у коробці – містить такі важливі 
аміно кислоти, як аргінін і бетаїн, і може застосовуватись як засіб для підвищення працездат-
ності, підтримки організму при підвищених фізичних навантаженнях, а також як детоксикант 
при різних інтоксикаціях; для зручності використання випускається у формі саше

Варто відзначити високу якість продуктів бренду «Здоров’я», котру гарантує дотримання 
суворих вимог GMP і міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HACCP Food Safety 
Systems на виробництві. Наявність різних форм (таблетки, капсули, розчин для ін’єкцій, розчин 
оральний) та упаковок дає змогу підібрати найзручніший варіант для оптимального курсового 
прийому й уникнути зайвих витрат.

Економічний аспект профілактики та лікування в реаліях сьогодення для переважної біль-
шості українців є неабияк важливим. Іноді саме від вартості призначених препаратів залежить, 
чи зможе пацієнт отримати належну кількість засобів за рекомендованим лікарем курсом. 
Відтак,  Група  компаній « Здоров’я» докладає зусиль, щоб її продукція була доступною для всіх, 
хто цього потребує.

Отже, весняний гіповітаміноз, хоча й не є критичною проблемою, потребує належної 
уваги як лікаря, так і пацієнта і невідкладних дій, щоб у стислі терміни відновити втрачений 
ресурс. Зустріти весну правильно, бадьорим і сповненим сил, допоможе « Здоров’я» –  бренд 
зі столітньою історією успіху та бездоганною репутацією.
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