
Листок-вкладень - інформація для споживача 

Дієтична добавка 

Сахніл (Sakhnil®) 

 

Склад на 1 таблетку: порошків яшад бхасми (Yashad Bhasma) – 37,50 мг (mg), шудхи шаладжит 
(мумійо) (Shilajit Shuddha) – 37,50 мг (mg), плоди момордики харанції (Momordica charantia) – 

12,00 мг (mg), екстрактів: насіння касії (Cassia auriculata) – 45,00 мг (mg), плодів ембліки 
лікарської (Emblica officinalis) – 37,45 мг (mg), кореневища куркуми довгої (Curcuma longa) – 

30,00 мг (mg), насіння джамболани (Eugenia jambolana) – 15,00 мг (mg), усієї рослини 

енікостемма літораль (Enicostemma littorale) – 11,00  мг (mg), листя джімнема сильвестра 
(Gymnema sylvestre) – 11,00 мг (mg), листя мелії азедарах (Melia azadirachta) – 11,00 мг (mg), 

серцевина птерокарпуса сумчастого (Pterocarpus marsupium) – 8,00 мг (mg), стебел тіноспори 
серцелистої (Tinospora cordifolia) – 8,00 мг (mg), усієї рослини сверції чирати (Swertia chirata) – 

1,25 мг (mg). 

 

Допоміжні речовини: сорбат калію (Е 202), сорбінова кислота (Е 200), натрію бензоат (Е 211), 

гідроортофосфат кальцію, крохмаль кукурудзяний, кальцію стеарат, кремнію діоксид колоїдний, 

натрію крохмальгліколят, натрію кроскармелоза, кросповідон. 

Без ГМО. 
  

Рекомендації до споживання: дієтична добавка до раціону харчування – джерело 
біологічно активних речовин рослинного походження, сприяє покращенню вуглеводного 

обміну, нормалізації підвищеного рівня цукру в крові, покращенню метаболізму та 
репродуктивної функції. Може бути застосована як доповнення у програмі заходів зі зниження 
рівня цукру. Має антиоксидантні властивості. 
Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 
 

Спосіб застосування: дорослим по 2 таблетки двічі на добу (вранці та ввечері), за 30 хвилин до 
їди або за призначенням лікаря. Тривалість вживання 3–6 місяців або за призначенням лікаря. 
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. 
Перед застосуванням потрібно проконсультуватися з лікарем. 
 

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, 

діти. 

Застереження при застосуванні. 
Враховуючи, що компоненти дієтичної добавки Сахніл мають цукрознижувальні властивості, 
слід з обережністю застосовувати його особам, які приймають пероральні гіпоглікемічні 
препарати та/або інсулін. У таких випадках дозу необхідно коригувати шляхом регулярного 
контролю рівня цукру в крові. 
При обмеженні у споживанні їжі (піст чи перебування на суворій дієті) також може посилитися 
ефект дієтичної добавки Сахніл на обмін глюкози.  
Надзвичайно важливо дотримуватися вказівок лікаря щодо збалансованого раціону харчування 
та фізичних вправ.  

 

Умови зберігання: за температури не вище 30 °С в сухому, захищеному від світла та 
недоступному для дітей місці. 
 

 

Форма випуску:  
по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці з листком-вкладнем, по 5 упаковок 
у картонній коробці; 



по 20 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці з листком-вкладнем. 

 

Маса таблетки: 655 мг (mg). 

Не є лікарським засобом 

Термін придатності – 3 роки. 
 

Виробник: Чарак Фарма Пвт Лтд, Джаурасі Роуд, Пауті Вілладж, Самалкха, Діст. Паніпат - 132 

101, Хар'яна, Індія/ 

Charak Pharma Pvt. Ltd., Jaurasi Road, Pauti Village, Samalkha, Dist. Panipat – 132 101, Haryana, India. 

Імпортер (прийняття претензій від споживачів): ТОВ «КУСУМ ФАРМ», вул. Скрябіна, 54, 

Сумська область, м. Суми, 40020, Україна, тел.: +38 (0542) 77 46 10. 

 


