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ДІЄТИЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
Для чого застосовується SILICEA Гастрогель?

SILICEA Гастрогель сприяє зв’язуванню збудників шлунко-
во-кишкових захворювань і токсинів та виведенню їх із 

організму. Рекомендується для полегшення стану при спазмах 
у животі, нудоті, здутті або переповненні живота, печії, метеориз-

мі та проносі. Тривалість застосування при хронічних розладах 
шлунково-кишкового тракту та інтоксикаціях до 6 тижнів.

Як застосовувати SILICEA Гастрогель?
При гострих шлунково-кишкових розладах і харчових отруєннях 

приймати дітям і дорослим 3-5 раз на день по 1-2 пакетика (саше) або 
по 1-2 мірних ложки (по 15 мл) між прийомами їжі та, за потреби, 

безпосередньо перед сном, розмішуючи у воді або чаї. Застосування 
можна продовжувати ще кілька днів після спадання гострих проявів по 1 

саше або 1 мірній ложці (15 мл) тричі на день. У випадку сильного болю, 
підвищення температури або якщо cтан не покращився протягом 3 днів - 

звернутися до лікаря.
При хронічних шлунково-кишкових розладах дорослим приймати тричі на 
день по 1 мірній ложці або 1 саше (15 мл) гелю, розведеного у воді або чаї, 
натщесерце або між прийомами їжі. Рекомендована тривалість застосуван-
ня-до 6 тижнів, причому покращення стану повинно проявитися вже після 
тритижневого прийому.
SILICEA Гастрогель є чисто мінеральним гелем кремнієвої кислоти, не містить 
жодних домішок, барвників чи консервантів і тому добре переноситься. Також 
підходить для застосування у дітей від 2 років.
Вказівки щодо застосування
У випадку захворювання, що супроводжується діареєю, важливо компенсува-
ти втрату рідини достатнім об’ємом випитого. Особливо необхідним є 
невідкладне поповнення втрати рідини у дітей.
Перед застосуванням флакон з гелем збовтати, пакетик (саше) - розім’яти. 
Для кращого ефекту приймати SILICEA Гастрогель щонайменше за 30 хвилин 
до їди.
Побічні ефекти - досі невідомі.
Яких правил необхідно дотримуватися, приймаючи, крім шлунко-
во-кишкового гелю, ще які-небудь засоби?
Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, дотримуйтеся 
2-годинного інтервалу між прийомом  SILICEA Гастрогель та інших 

засобів, оскільки це може вплинути на дію медикаментів. При 

тривалому застосуванні SILICEA Гастрогель необхідно вживати достатню 
кількість рідини та збалансовану, багату на вітаміни їжу.
Протипоказання
Не вживайте SILICEA Гастрогель, якщо у Вас індивідуальна несприйнятливість гелю 
кремнієвої кислоти.
Зберігання та строк придатності SILICEA Гастрогель
Не застосовувати після дати, зазначеної на упаковці після слів «придатний до». 
Зберігати при температурі до 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожу-
вати!
Після відкривання флакон зберігати в холодильнику при температурі від 4 до 8 °С 
не довше 4 тижнів, при кімнатній температурі - не довше 2 днів.
Форма випуску і вміст
Гель для внутрішнього застосування у флаконі 200 мл / 500 мл або 30 порційних 
пакетиків (саше) по 15 мл гелю = 450 мл.
Склад
Діюча речовина: 100% гель кремнієвої кислоти з 3,5 г двоокису кремнію колоїдно-
го безводного в 100 мл.

Значення символів на упаковці 

Виробник:

         Антон Хюбнер ГмбХ & Ко. КГ, 79236, Еренкірхен, Німеччина, www.huebner-vital.de

Представник в Україні: 
ТОВ «Мібе Україна», 01024, м. Київ, провулок Чекістів, 2-А, 
тел/ф (044) 253-39-37, 253-39-38.

Виробник

Температура зберігання

Придатний до

№ серії

Дотримуватися інструкції

CIЛІЦЕА Гастрогель

шлунково-кишкові розлади 

• здуття живота
• нудота
• пронос
• важкість у шлунку
• спазми в животі
• печія

Прочитайте, будь ласка, 
уважно цю інструкцію перед 
застосуванням. У разі 
запитань або будь-яких 
побічних ефектів зверніться 
до лікаря або фармацевта.



 

ДИЕТИЧЕСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОДУКТ
Для чего применяется SILICEA Гастрогель?

SILICEA Гастрогель способствует связыванию возбудителей 
желудочно-кишечных заболеваний и токсинов, а также 

выведению их из организма. Рекомендуется для облегчения 
состояния при спазмах в животе, тошноте, вздутии или перепол-

нении живота, изжоге, метеоризме и поносе. Длительность 
применения при хронических расстройствах желудочно-кишечно-

го тракта и интоксикациях - до 6 недель.
Как применять SILICEA Гастрогель?

При острых желудочно-кишечных расстройствах и пищевых отравле-
ниях принимать детям и взрослым 3-5 раз в день по 1-2 пакетика (саше) 

или по 1-2 мерных ложки (15 мл) между приемами пищи и, при необхо-
димости, непосредственно перед сном, размешивая в воде или чае. 

Прием можно продолжать еще несколько дней после уменьшения острых 
проявлений по 1 саше или 1 чайной ложке (15 мл) три раза в день. В случае 

сильной боли, повышения температуры или если состояние не улучшилось 
в течение 3 дней - обращайтесь к врачу.
При хронических желудочно-кишечных расстройствах взрослым принимать 
трижды в день по 1 чайной ложке или 1 саше (15 мл) геля, разведенного в 
воде или чае, натощак или между приемами пищи. Рекомендуемая длитель-
ность применения - до 6 недель, причем улучшение состояния должно 
проявиться уже после трехнедельного приема.
SILICEA Гастрогель является чисто минеральным гелем кремниевой кислоты, 
не содержит примесей, красителей или консервантов и поэтому хорошо 
переносится. Также подходит для применения у детей от 2 лет.
Указания по применению
В случае заболевания, сопровождающегося диареей, необходимо компенси-
ровать потерю жидкости достаточным объемом питья. Очень важно безотла-
гательное восполнение потерь жидкости у детей.
Перед применением флакон с гелем взболтать, пакетик (саше) - размять.
Для лучшего эффекта принимать SILICEA Гастрогель минимум за 30 минут 
до еды.
Побочные эффекты  - до сих пор неизвестны.
Какие правила необходимо соблюдать при приеме других средств 
вместе с SILICEA Гастрогель?
Соблюдайте 2-часовый интервал между приемом SILICEA Гастрогель и 
других средств, поскольку это может повлиять на действие медика-

ментов. При длительном применении SILICEA Гастрогель необходимо 

употреблять достаточное количество жидкости и сбалансированную, богатую 
витаминами пищу.
Противопоказания
Не принимайте SILICEA Гастрогель, если у Вас индивидуальная непереносимость 
геля кремниевой кислоты.
Хранение и срок годности SILICEA Гастрогель
Не применять после даты, указанной на упаковке после слов «годен до». Хранить 
при температуре до 25 °С в недоступном для детей месте. Не замораживать!
После вскрытия флакон хранить в холодильнике при температуре от 4 до 8 °С не 
более 4 недель, при комнатной температуре - не более 2 дней.
Форма выпуска и содержание
Гель для приема внутрь во флаконе 200 мл/500 мл или 30 порционных пакетиков 
(саше) по 15 мл геля = 450 мл.
Состав
Действующее вещество: 100 % гель кремниевой кислоты с 3,5 г двуокиси кремния 
коллоидного безводного в 100 мл.

Значение символов на упаковке

Производитель: 

         Антон Хюбнер ГмбХ & Ко. КГ, 79236, Эренкирхен, Германия, www.huebner-vital.de

Представитель в Украине: 
ООО «Мибе Украина», 01024, г. Киев, переулок Чекистов, 2-А, 
тел / ф (044) 253-39-37, 253-39-38.

Производитель 

Температура хранения  

Годен до 

№ серии 

Следовать инструкции 

СИЛИЦЕА Гастрогель

желудочно-кишечные расстройства

• вздутие живота
• тошнота
• понос
• тяжесть в желудке
• спазмы в животе
• изжога

Прочитайте, пожалуйста, 
внимательно эту инструкцию 
перед приемом. В случае 
вопросов или каких-либо 
побочных эффектов 
обратитесь к врачу или 
фармацевту.


