
КАРДІОФЛОР CARDIOFLOR 60 ТАБЛЕТОК У БАНОЧЦІ 

Короткий опис, Показання: 

для нормалізації функціонування органів серцево-судинної системи. Сприяє 
покращенню кровообігу та живленню клітин серця, нормалізує тиск 

Об`єм: 

60 таблеток по 500mg 

Склад: 

Активні компоненти/active ingredients - цитрат магнію/magnesium citrate, цитрат 
калію/potassium citrate, глоду екстракт/crataegi extract, валеріани екстракт/valerianae 
extract, часника екстракт/allium sativum extract 

Допоміжні компоненти/other ingredients - мікрокристалічна целюлоза/microcristalline 
cellulose, лактоза/lactose, діоксид кремнію/hydrated silica, кальцію стеарат/calcium 
stearate 

Цитрат магнію — джерело магнію, що контролює роботу кардіоміоцитів, в результаті 
стабілізується серцевий ритм. Якщо магнію в організмі недостатньо, можуть виникати 
порушення ритму серця. Також магній сприяє зниженню схильності до формування 
тромбів і розріджує кров. Велике значення магнію для серця пов'язано з властивістю 
цього мінералу зменшувати вираженість стресу 

Цитрат калію — джерело калію, який важливий для підтримки здоров'я нервової і 
серцево-судинної систем. Він регулює серцевий ритм, сприяє повноцінному 
скороченню м'язів. Калій необхідний для хімічних реакцій, що відбуваються всередині 
клітин, підтримання нормального артеріального тиску і передачі електрохімічних 
імпульсів. Калій відіграє важливу роль у підтримці функцій нирок, наднирників. Він 
також регулює процес проникнення поживних компонентів через клітинні мембрани 

Глоду екстракт — підсилює кровопостачання в коронарних судинах серця і в судинах 
мозку, підвищує чутливість міокарда до серцевих глікозидів, також посилює скорочення 
серцевого м'яза, надає заспокійливу дію, нормалізує артеріальний тиск 

Валеріани екстракт — викликає помірно виражений седативний ефект, пригнічує 
центральну нервову систему, знижує її збудливість, полегшує настання природного сну. 
Крім того, комплекс біологічно активних речовин екстракту валеріани уповільнює 
серцевий ритм і розширює коронарні судини 

Часника екстракт — сприяє розширенню судин, що в свою чергу підсилює приплив 
крові до серця і воно починає працювати на повну силу. Часник ефективно покращує 
метаболізм, допомагає спалювати жири і безпечно знижує рівень «поганого» 
холестерину в крові, очищує уражені атеросклерозом судини і підвищує еластичність 
судинної стінки 

 



Рекомендації: 

по 1 таблетці 2 рази на день за 10 хвилин до їжі 

Терміни та умови зберігання: 

зберігати 3 роки від дати виготовлення в сухому, захищеному від світла та 
недоступному для дітей місці при температурі від 0˚С до 25˚С та відносній 
вологості не більше 75% 

Попередження: 

індивідуальна чутливість до компонентів 

 


