
Пред употреба на граничниот производ, внимателно прочитај го упатството
• Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
• Советувајте се со Вашиот лекар/фармацевт ако Ви се потребни дополнителни информации.

Упатството за употреба на граничниот производ содржи:
1. Што претставува и за што се употребува АНОСОХИП
2. Податоци кои треба да се знаат пред да се употреби АНОСОХИП
3. Податоци за правилна употреба на АНОСОХИП
4. Податоци за можни несакани дејства на АНОСОХИП
5. Податоци за чување и рок на употреба на АНОСОХИП
6. Дополнителни податоци за АНОСОХИП             

1. Што претставува АНОСОХИП и за што се употребува:
АНОСОХИП капсулите, претставуваaт идеално избалансирана комбинација од растителни 
компоненти со докажани фитотерапевтски својства. Аносохип содржи уникатен состав од 
концентрирани растителни екстракти и кумарински деривати, кои ја помагаат работата на 
црниот дроб, жолчката имунолошкиот систем. Може да го користат здрави лица превентивно за 
одржување на добро здравје на црниот дроб, жолчката и имунолошкиот систем.
          
АНОСОХИП:
• Помага за нормално функционирање на црниот дроб и жолчката
• Помага за забрзување на метаболизмот
• Помага при отстранување на токсини и слободни радикали од клетките.
• Го зајакнува имунолошкиот систем
• Антиоксидантско дејство
            
2. Податоци кои треба да се знаат пред да се употреби АНОСОХИП

Немојте да го земате/употребувате граничниот производ:
Ако сте алергични или пречувствителни на некоја од состојките на производот АНОСОХИП. 
Бидете посебно внимателни со АНОСОХИП капсулите:
Доколку се појават знаци на преосетливост (алергија), во тој случај, престанете да ги 
употребувате и по потреба советувајте се со лекар.

Бременост и доење:
Нема информации за тератогени или нетератогени ефекти во тек на бременост и период на 
лактација. Во отсуство на податоци, употребата во тек на бременоста и период на лактација не 
се препорачува, дозволена е само по консултација со лекар.

Влијание врз способноста за возење автомобил/ракување со машини:
Не е забележано влијание на АНОСОХИП врз психофизичките способности и на способноста за 
возење и работа со машини.

Земање/употребување на други медицински производи: 
Ве молиме да го информирате Вашиот лекар или фармацевт ако земате, или ако неодамна сте 
земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепт.
До сега не се забележани интеракции со други медицински производи. Нема извештаи за 
интеракции со храна. 

3. Податоци за правилна употреба на АНОСОХИП
Секогаш употребувајте го граничниот производ според препораките дадени во ова упатство 
или како што Ви препорачал Вашиот доктор/фармацевт.
Препорачана дневна доза:
3 пати на ден по 1 капсула пред јадење со повеќе течност. Може да се користи од 1 до 3 месеци.

Ако имате впечаток дека ефектот на АНОСОХИП капсулите е премногу силен или премногу 
слаб, посоветувајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Ако сте употребиле поголема доза од АНОСОХИП капсулите  отколку што треба
Ако сте зеле поголема доза од АНОСОХИП отколку што треба, веднаш посоветувајте се со 
Вашиот доктор или фармацевт.
Нема наведени податоци за предозирање со овој производ.
Ако сте заборавиле да го употребите АНОСОХИП:
Ако сте пропуштиле доза, земете ја наредната и продолжете со вобичаеното дозирање. 
Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената.
Ефекти што произлегуваат од прекинувањето на употребата не се познати.

4. Податоци за можни несакани дејства на АНОСОХИП:
Како и сите други лекови и медицински производи и АНОСОХИП може да има несакани дејства, 
кои не се појавуваат кај сите пациенти.
Нема наведени податоци за несакани дејства од овој производ.

Ако забележите било какви несакани дејства кои не се споменати во ова упатство, Ве молиме 
да го информирате Вашиот лекар или фармацевт.

5. Чување  на АНОСОХИП капсулите :

• Да се чува на суво и темно место, на температура до 25ºС.
• Да се чува подалеку од дофат на мали деца. 
• Датумот на истек на рокот на употреба е означен на пакувањето.
• АНОСОХИП не смее да се употребува по истекот на рокот на употреба. Датумот на истекот на 
рокот на употреба се однесува на последниот ден од тој месец. 

Не го употребувајте лекот ако сте забележале:
Промени на капсулите или пакувањето

Отстранување на граничниот производ
Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги отстраните граничните производи кои веќе не Ви се 
потребни. Овие мерки ќе помогнат да се заштити околината.
Граничните производи не треба да се исфрлаат во отпадна вода ниту во смет од 
домаќинството.

6. Дополнителни податоци за граничниот производ
Што содржи граничниот производ:
5, 7 дихидрокси 4 метилкупарин-280 mg, сув екстракт од грчко семе (Trigonella foenum graecum 
L.)-27 mg, сув екстракт од камилица (Taraxacum o�cinale L.)-20 mg, сув екстракт од млечен трн 
(Silybum marianum L.)-6 mg, 
Едно пакување содржи 60 желатински капсули (по 10 капсули /блистер) во картонска опаковка.

Носител на одобрението:
УНАВИТА ДОО 
Ул. Илинденска бр.6, 2310 Виница
Република Македонија
тел. +38933360912; +38970239087;
e-mail: info@ unavita.farm
www.unavita.farm
Производител:
Гален-Фарма ООД, Пазарџик, Бугарија 
Број и датум на упис во регистарот на гранични производи


