
Склад: 1 таблетка містить:
активний інгредієнт: L-аргінін – 
3000 мг;
допоміжні речовини: наповнювачі: 
кислота лимонна безводна, натрію гід-
рокарбонат, мальтодекстрин, сорбіт; 
підсолоджувачі: аспартам, ацесуль-
фам К; ароматизатор: апельсиновий  
аромат. Містить підсолоджувачі.
Одним із способів усунення проявів 
недостатності оксиду азоту, який віді-
грає важливу роль в функціонуванні 
серцево-судинної, імунної та нервової 
систем організму людини, є збагачен-
ня раціону харчування L-аргініном. 
L-аргінін – активний інгредієнт діє-
тичної добавки ВАЛАРГІН – аміно-
кислота, яка  здатна синтезуватися в 
організмі  із інших амінокислот, але 
при різних захворюваннях або при 
дефіциті білків її синтез різко знижу-
ється. Також  одним із факторів зни-
ження синтезу L -аргініну є вік. Ця амі-
нокислота  відіграє важливу роль в 
пластичному й енергетичному обмі-
нах, регулює імунні і метаболічні про-
цеси в організмі людини. L-аргінін є 
попередником для синтезу моно-
оксиду азоту (NO) – сигнальної моле-
кули, що бере участь у регуляції ряду 
фізіологічних процесів, таких як роз-
ширення кровоносних судин, зни-
ження активації і адгезії лейкоцитів і 
тромбоцитів до судинної стінки, при-
гнічення утворення і розвитку ате-
росклеротичних бляшок, передача 
нервових імпульсів та імунна відпо-
відь. Здатність L -аргініну коригувати 
ендотеліальну дисфункцію судин обу-
мовлює його призначення для профі-
лактики атеросклерозу та підтримки 
здоров’я серця і судин. 

L-аргінін має гепатопротекторні вла-
стивості, посилює знешкодження 
аміаку в печінці, сприяючи перетво-
ренню аміаку в сечовину, зв’язує 
токсичні іони амонію, що утворюють-
ся при розпаді білків у печінці. Крім 
того, L-аргінін сприяє підвищенню 
імунітету, приймає участь в спермато-
генезі та покращує еректильну функ-
цію, підвищує  лібідо у чоловіків та 
жінок.
Рекомендації щодо застосування: 
завдяки комплексній дії (метабо- 
лічним, протиастенічним, анти-
токсичним, гепатопротекторним та 
загальнозміцнювальним властивос-
тям)  цього природного компоненту,        
ВАЛАРГІН може бути рекомендова-
ний  лікарем в якості дієтичної добав-
ки до раціону харчування з метою:
• нормалізації підвищеного  артері-

ального тиску (за рахунок  розши-
рення та регуляції тонусу коронар-
них та периферичних судин);  

• запобігання утворенню і розвитку  
атеросклеротичних бляшок та 
нормалізації підвищеного рівня 
холестерину; зниження ризику 
тромбоутворення; 

• захисту серця та судин в умовах 
оксидантного стресу; 

• підтримки нормального кровообі-
гу і постачання кисню до різних ор-
ганів і тканин (серцевого м’язу, го-
ловного мозку, печінки, нирок, 
легень, статевих залоз та інших); 

• підтримки оптимального азоти-
стого балансу в організмі, виве-
дення кінцевого азоту, зниження 
утворення шкідливих для клітин 
печінки вільних радикалів при 

Для захисту серця і судин

Валаргін
Дієтична добавка «ВАЛАРГІН» станах, пов’язаних з порушенням 

білкового обміну (стреси, астенія, 
травми, вірусні інфекції, голоду-
вання, фізичні та психоемоційні 
перевантаження), особливо у осіб, 
що знаходяться під впливом шкід-
ливої дії факторів довкілля; 

• загального зміцнення організму та 
підвищення імунітету;

• поліпшення мікроциркуляції в тка-
нинах центральної нервової систе-
ми, що посилює метаболізм в ней-
ронах, сприяє покращенню когні-
тивних функцій (пам’ять, увага, ро-
зумова діяльність);

• поліпшення  репродуктивної функ-
ції у чоловіків та жінок;

Спосіб застосування та рекомендо-
вана добова доза: вживати дорос-
лим під час прийому їжі по 1 таблетці 
1-2 рази на добу, попередньо розчи-
нивши у склянці (200 мл) питної води 
кімнатної температури. Тривалість за-
стосування 8-15 днів. За необхідності 
курс можна повторити. Перед засто-
суванням рекомендована консульта-
ція лікаря.
Застереження щодо застосування: 
Містить аспартам – джерело феніл- 
аланіну! Не рекомендується вживати 
хворим на фенілкетонурію.
Протипоказання: індивідуальна 
чутливість до будь-якого з компо-
нентів, порушення функції нирок в 
стадії декомпенсації, період вагітно-
сті і лактації.
Строк придатності: 24 місяці від дати 
виробництва.
Умови зберігання: зберігати в оригі-
нальній упаковці при температурі не 
вище 25 °С у недоступному для дітей 
місці.
Форма випуску: таблетки шипучі  №10.

Найменування та місцезнахо-
дження виробника: Kendy Ltd., 8 
Gormazovsko shoes, 2227 Bozurishte, 
Bulgaria; за розробкою та на 
замовлення Novelty Pharma Galenical 
Development and Documentation  SA, 
Switzerland, via Al Mulino, 22 CH 6814 
Cadempino;
Е-mail: info@noveltypharma.com. 
Найменування та місцезнаходжен-
ня дистриб’ютора: ТОВ «ВАЛАРТІН 
ФАРМА», Україна, 08130, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н,  с. Чайки,  
вул. Грушевського, 60; 
тел./факс: (044) 454-72-92; 
E-mail: info@valartin.com
Не є лікарським засобом!
Без ГМО.
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