
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Упатството содржи:
1. Што претставува и за што се употребува граничниот 
производ Апуретин?
2. Што треба да се знае пред употребата на граничниот 
производ Апуретин?
3. Како се употребува граничниот производ Апуретин?
4. Можни несакани дејства на граничниот производ 
Апуретин.
5. Чување и рок на употреба на граничниот производ 
Апуретин.
6. Дополнителни податоци за граничниот производ 
Апуретин.

1. Што претставува и за што се употребува граничниот 
производ Апуретин?
Што претставува Апуретин?
Има многу причини кои доведуваат до задршка на 
течности во организмот, а најмногу од нив се поврзани со 
неправилна исхрана, одредени функционални 
пореметувања (хормонални пореметувања), недостаток на 
физичка активност и употребата на некои лекови 
(контрацептиви). 
Апуретин е формулиран така да придонесува во 
природното излачување на вишокот течности од 
организмот и одржување на здравата тежина 
овозможувајќи оптимални услови за елиминирање на 
токсичните продукти на метаболизмот.
Следниве состојки се подршка на организмот на следниот 
начин:
*Природните антиоксиданси од брусницата помагаат во 
заштита на клетките и ткивата од штетното влијание на 
слободните радикали. 
*Јаболковиот оцет делува како реминерализатор и 
тоникум, помага во одржување на нормален апетит и во 
согорување на прекумерните масти. 
*Екстрактот од коприва преку диуреза го подржува 
отстранувањето на вишокот вода и на токсините од 
организмот, со што поволно влијае во одржување на 
нормалната телесна маса и добрата општа состојба. 
*Цинкот придонесува за правилен метаболизам на 
јаглехидратите, макронутритиентите (хранливите 
материи), нормалната синтезата на масните киселини и 
протеините и заштита на клетките од оксидативен стрес.

Кога да се употреби Апуретин?
- Делува во елиминирање на вишокот на течности од 
организмот,
- Помага во одржување на нормална телесна тежина
- Помага во елиминирање на токсичните продукти од 
метаболизмот.

2. Што треба да се знае пред употребата на граничниот 
производ Апуретин?
Немојте да го земате граничниот производ Апуретин
Апуретин капсулите не треба да ги употребуваат лица кои 
се алергични или преосетливи на било која од составните 
компоненти.
Производот не е наменет за лица помлади од 12 години.

Бидете посебно внимателни со граничниот производ 
Апуретин
Нема посебни мерки на препазливост. 
Бременост и доење 
Побарајте совет од Вашиот лекар или фармацевт пред 
употреба на било каков производ.
Не се препорачува употреба при бременост и доење.
Влијание врз способноста на возење 
автомобил/ракување со машини 
Не е забележано влијание на граничниот производ 
Апуретин врз психофизичките способности и на 
способноста за возење и работа со машини.
Важни информации за некои ингредиенти на 
граничниот производ Апуретин
Нема.
Земање/употреба на други медицински производи
Апуретин не треба да се употребува кај лица под терапија 
со орални антикоагуланси и диуретици.

3. Како се употребува граничниот производ Апуретин?
Секогаш употребувајте го граничниот производ според 
препораките дадени во ова упатство или како што Ви 
препорачал Вашиот лекар/фармацевт.
Дозирање
Се препорачува 1 капсула на ден, со многу течности. 
Апуретин е наменет за возрасни.
Ве молиме да се придржувате до препорачаните дневни 
дози. 

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

граничен производ
Апуретин
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Ако сте употребиле повеќе од препорачаното
Ако сте зеле поголема доза од препаратот отколку што 
треба, веднаш посоветувајте се со Вашиот 
лекар/фармацевт.
Нема наведени податоци за предозирање со овој производ.
Ако сте заборавиле да го употребите граничниот 
производ Апуретин
Ако сте пропуштиле доза, земете ја наредната и 
продолжете со вообичаеното дозирање.
Не земајте двојна доза за да ја надоместите 
пропуштената.
Ефекти што произлегуваат од прекинување на 
употребата
Не се познати.

4. Можни несакани дејства на граничниот производ 
Апуретин
Како и сите други лекови и медицински производи и 
граничниот производ Апуретин може да има несакани 
дејства, кои не се појавуваат кај сите пациенти.

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

5. Податоци за чување и рок на употреба на 
граничниот производ Апуретин
Да се чува на места недостапни за деца!
Да се чува во оригиналното пакување на собна 
температура, заштитено од влага.
Рок на употреба
Рокот на употреба е наведен на пакувањето.
Не го употребувајте производот по датумот на истекот 
на рокот на употреба наведен на кутијата/блистерот. 
Рокот на употреба се однесува на последниот ден од  
наведениот месец.

Не го употребувајте граничниот производ ако сте 
забележиле
Промени на капсулите или пакувањето.

Одстранување 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 домаќинство.

6. Дополнителни податоци за граничниот производ 
Апуретин

Што содржи Апуретин

Состав: средство за зголемување на волумен: 
микрокристална целулоза; концентрат од сок од 

брусница (Vaccinium macrocarpon); екстракт од хербата 
на коприва (Urtica dioica); jаболков оцет во прав; цинк 
сулфат; средство против згрутчување: силициум 
диоксид, магнезиум стеарат; обвивка на капсулата: 
желатин; боја (Е171).

1 капсула (500 mg) содржи:
концентрат од сок од брусница 80 mg
екстракт од хербата на коприва 50 mg
jаболков оцет во прав 50 mg
цинк 12 mg*
* 80 % од МДК (максимално дозволено дневно внесување)

Изглед и големина на пакување
30 капсули/кутија, нето тежина: 15 g 

Начин на издавање на граничниот производ
Граничниот производ се издава и/или продава без 
рецепт.
Носител на одобрението за ставање на граничниот 
производ во промет
Натусана Македонија 
ул. Качанички пат бр. 174
МК-1010 Скопје 
www.natusana.mk
Производител на граничниот производ
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
30 Podstoczysko Street
07 – 300 Ostrów Maz., Полска

Број и датум на упис во Регистарот на гранични 
производи 11-6658/2; 08.2016 година.
Датум на последна ревизија на упатството
06.2016

404923/0

Нутритивни вредности 1 капсула (500 mg) 100 g
Енергетска вредност 1 kcal/4 kJ 183 kcal/741 kJ
Масти < 0,01 g 0,4 g
-заситени масни  < 0,01 g 0,4 g
Јагленихидрати 0,08 g 15,6 g
- од кои шеќер < 0,01 g 3,8 g
Влакна 0,18 g 37 g
Протеини 0,09 g 19 g

киселини


