
 Церебрал Кидс - комбинированная биологически активная добавка к пище, содержащая 
наиболее важные полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3, а также масло лимона и витамин Е, 
рекомен-дован в качестве общеоздоравливающего и укрепляющего воздействия на организм 
ребенка.

 Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, оказывают 
большое влияние на улучшение концентрации при напряженной умственной работе. Рыбий жир 
положительно влияет на обучаемость: мозг, обогащенный целебными веществами рыбьего жира, 
лучше усваивает информацию. Регулярный прием рыбьего жира улучшает умственную 
деятельность.

 Масло лимона обладает иммуностимулирующим эффектом. Также масло лимона помогает 
справиться со стрессом и сосредоточиться.

 Витамин Е -  укрепляет иммунитет, снижает утомляемость. Детям он необходим для нормаль-
ного обмена веществ. Витамин Е повышает физическую активность — он откладывается в мышцах и 
накапливает гликоген, который является одним из главных источников энергии. Витамин Е для детей 
очень важен, так как он участвует в формировании и обновлении клеток организма. Также 
предотвращает появление раздражения и сухости кожи, оказывает защитное действие от факторов 
окружающей среды.

Способ применения:
џ детям в возрасте от 5 до 6 лет употреблять по 2 жевательных капсул в день;
џ детям от 7 до 10 лет по 3 жевательных капсул в день;
џ дети старше 10 лет по 4 жевательных капсул в день.
Общая длительность применения определяется после консультации с врачом.
Возможны ощущение привкуса рыбы, отрыжка с привкусом рыбы в первые дни приема, 
послабляющий эффект.

Противопоказания:
џ индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
џ при желчнокаменной или мочекаменной болезни
џ при патологиях щитовидной железы
џ при повышенном содержании кальция и витамина D
џ при хронической почечной недостаточности
џ не следует принимать одновременно с комплексами поливитаминов, во избежание риска 

витаминной передозировки.

Условия отпуска: без рецепта.

Хранение:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Форма выпуска и упаковка:
По 80 жевательных капсул вместе с инструкцией по применению на государственном и русском 
языках вкладывают в картонную упаковку. 

Срок годности:
30 месяцев.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на нижней части упаковки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Содержание 1 жевательной капсулы: 
активные вещества:
Рыбий жир
Масло лимона
Витамин Е (d-альфа-токоферол)
вспомогательные вещества: глицерин, желатин,
микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал,
краситель железа оксид желтый, сукралоза.

483 мг;
30 мг;
3,6 мг.

№ свидетельства
государственной регистрации:
KZ.16.01.78.003.E.004868.09.15

ЦЕРЕБРАЛ КИДС

Владелец торговой марки:
BELINDA LABORATORIES LLP.,

Лондон, Великобритания

Производитель:
NATIRIS S.A.,

Rua Agualva dos Acores, n° 16
2735-557 Agualva-Cacem

Синтра, Португалия

Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)

050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98, БЦ «OLD SQUARE», офис 807. 
тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com



ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАCЫН 
ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Мемлекеттік тіркеу
туралы куəлік №:
KZ.16.01.78.003.E.004868.09.15

ЦЕРЕБРАЛ КИДС

 Церебрал Кидс – біріктірілген тағамға биологиялық белсенді қоспа, құрамында аса маңызды 
көп қанықпаған Омега-3 май қышқылдары, лимон майы жəне Е дəрумені бар. Баланың организміне 
жалпы сауықтыратын жəне нығайтатын əрекетіне байланысты ұсынылады.  

 Балық майында болатын көп қанықпаған Омега-3 май қышқылдары жүктемесі зор ақыл-ой 
жұмысында зейінді шоғырландыруды жақсарту үшін  аса маңызды. Балық майы оқу барысына оң 
əсер етеді: балық майының емдік заттектерімен байытылған кезде баланың миы ақпаратты жақсы 
меңгереді. Балық майын ұдайы қабылдау ақыл-ой қызметін жақсартады.

 Лимон майының иммунитетті ынталандыратын əсері бар. Сондай-ақ, лимон майы күйзелісті 
жеңуге жəне зейінді жинақтауға көмектеседі. 

 Е дəрумені -  иммунитетті нығайтады, шаршауды азайтады. Балаларға қалыпты заттек 
алмасуы үшін қажет. Е дəрумені дене белсенділігін арттырады — бұлшық еттерде жинақталып, 
энергияның басты көзі болатын гликогенді қорға жинақтайды. Е дəрумені балалар үшін аса маңызды, 
себебі, ол организмнің қалыптасуында жəне жасушалардың жаңаруында қатысады. Сондай-ақ, 
терінің тітіркенуі мен құрғақтығының пайда болуының алдын алады, қоршаған ортаның 
факторларына қорғаныс əсерін көрсетеді. 

Қолдану тəсілі:
џ 5-6 жастағы балаларға күніне 2 шайналатын капсуладан тұтыну қажет;
џ 7-10 жастағы балаларға күніне 3 шайналатын капсуладан тұтыну қажет;
џ 10 жастан асқан балаларға  күніне 4 шайналатын капсуладан тұтыну қажет.
Қолданудың жалпы ұзақтығы дəрігермен кеңестен кейін анықталады.
Алғашқы қабылдаған күндері ауызда балық дəмінің сезілуі, осы дəмдес кекіру, ішті жүргізетін əсері 
болуы мүмкін. 

Қарсы көрсетімдері:
џ ББҚ құрамбөліктерін жеке көтере алмау
џ Өт-тас жəне несеп-тас ауруларында 
џ Қалқанша бездің дерттерінде 
џ Кальцийді жəне Д дəруменінің жоғары мөлшерінде 
џ Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігінде 
џ Дəрумендік мөлшерлемені асырып алмау үшін көп дəрумендік кешендермен қатар қабылдауға 

болмайды. 

Босатылу шарттары: рецептісіз.

Сақтау шарттары:
құрғақ, күн сəулесінен жəне ылғалдан қорғалған жерде, 25° С-тан аспайтын температурада сақтау 
қажет. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз!

Шығарылу түрі жəне қаптамасы:
80 шайналатын капсуладан мемлекеттік жəне орыс тіліндегі қолдану жөніндегі нұсқаулықпен қоса 
картон қаптамасына салынған. 

Жарамдылық мерзімі: 30 ай.
Қаптамасының төменгі бөлігінде көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға 
болмайды!

1 шайналатын капсуласының құрамында: 
белсенді заттектері:
Балық майы    
Лимон майы    
Е дəрумені (d-альфа-токоферол)
қосымша заттектері: глицерин, желатин, микрокристалдық
целлюлоза, жүгері крахмалы, бояғыш темір оксиді сары түсті,
сукралоза.

483 мг;
30 мг;
3,6 мг.

Сауда белгісінің иесі:
BELINDA LABORATORIES LLP.,

Лондон, Ұлыбритания

Өндіруші:
NATIRIS S.A.,

Rua Agualva dos Acores, n° 16
2735-557 Agualva-Cacem

Синтра, Португалия

Тұтынушылардан шағым-талаптарды қабылдауға өкілетті ұйым:
«Cepheus Medical» ЖСШ (Цефей Медикал)

050000, ҚР, Алматы қ., Панфилов көшесі, 98,БО «OLD SQUARE», офис 807.
тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com
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