
Склад:1 тверда желатинова шлунково- 
розчинна капсула синьо-синього кольору 
вагою 400,13 мг в блістері містить:
• вітамін В3 (ніацин) – 16 мг (mg);
• вітамін В6 (піридоксин) – 1,7 мг (mg);
• вітамін B7 (біотин) – 0,03 мг (mg);
• кобамамід – 2,4 мг (mg) (що 
еквівалентно вітаміну В12 (3,0 мкг (µg);

• коензим Q10 (убіхінон) – 30 мг (mg);
• L-карнітин – 120 мг (mg);
• цитрат магнію – 130 мг (mg);
• лізину гідрохлорид – 100 мг (mg).

1 тверда желатинова кишково- 
розчинна капсула біло-білого кольору 
вагою 400 мг в блістері містить:
• вітамін В1 (тіамін) – 1,3 мг (mg);
• вітамін В2 (рибофлавін) – 1,3 мг (mg);
• вітамін В5 (пантотенова кислота) – 
5 мг (mg);

• вітамін В8 (інозитол) – 120 мг (mg);
• вітамін В9 (фолієва кислота) – 0,4 мг 
(mg);

• вітамін В14 (пірролохінолінхінон) – 
10 мг (mg);

• альфа-ліпоєва кислота – 50 мг (mg);
• D-рибоза – 212 мг (mg).

Загальна характеристика
Ревайвал Плюс - комплексний засіб 
метаболічної, цитопротекторної та 
ноотропної дії, для застосування в якості 
джерела біологічно активних сполук. 
Засіб характеризується безпечністю 
споживання та багатовекторним 
впливом на метаболічні процеси в 
організмі. Двократний прийом Ревайвал 
Плюс протягом доби обумовлений 
розподілом рівнів засвоєння діючих 
компонентів з наступним поділом на 2 
функціональні капсули різного виду та 
кольору.

Дія компонентів 
Вітаміни групи В є сукупністю 
незамінних водорозчинних сполук, які 
мають ключове значення для 
вуглеводного обміну, приймають участь 
у тканинному диханні та виробленні 
енергії. Тіамін (В1) виконує функцію 
коферменту в процесах декарбокси- 
лювання α-кетокислот пентозофосфат- 
ного циклу та: потенціює утворення 
нейромедіаторів (ацетилхолін т.і.); 
підсилює роботу центральної і 
периферійної нервової систем 
(підримка енергозабезпечення нейро- 
нів сприяє короткотривалій пам’яті, 
нормалізації сну, апетиту, підвищенню 
витривалості та продуктивності, 
координації рухів). Рибофлавін (В2) 
приймає участь у: окисленні жирних та 
трикарбонових кислот; інактивації та 
окисненні альдегідів і кетонів; синтезі 
коферментних форм вітаміну B6 і 
фолацина; підтриманні рівня глутатіону 
(метаболізм білків) та гемоглобіну. 
Ніацин (В3) у складі нікотинамід 
залежних ферментів (коензими 
кодегідрогенази I і II (НАД+ і НАДФ+) 
виступає акцептором та переносником 

атомів водню на початкових стадіях 
окиснення вуглеводнів, пуринів, жирних 
та амінокислот, гліцерину. Приймає 
активну участь у: термінальних стадіях 
електрон-транспортного (ЕТЛ) та 
монооксигеназного ланцюгів мітохонд- 
рій; реакціях циклу Кребса; ліквідації 
дефіциту вітамінів при запальному 
ураженні шкіри та вікових когнітивних 
розладах. Пантотенова кислота (В5) 
стимулює синтез глюкокортикоїдів, 
сприяє метаболізму вітамінів, бере 
участь в синтезі нейромедіаторів. 
Піридоксин (В6) - коензим багатьох 
ферментів, який підтримує: метаболізм 
амінокислот; регуляцію синтезу ліпідів 
та протеїнів; сприяє гліколізу та 
енергетичному обміну в клітині; 
накопиченню нейромедіаторів (гліцин, 
ГАМК, серотонін т.і.); регуляції 
збудливості ЦНС; збільшенню внут- 
рішньоклітинного накопичення магнію. 
Інозитол (В8) сприяє підтримці 
нейрональної функції (синаптична 
передача) та енергетичного мета- 
болізму в ЦНС. Фолієва кислота (В9) - 
кофермент ензимів, які сприяють поділу 
клітин та регенерації тканин. 
Кобамаміду (В12) сприяє обміну 
вуглеводнів, білків і ліпідів у клітині, 
підтримує процеси кровотворення та 
визрівання еритроцитів. Пірролохіно- 
лінхінон (В14) сприяє нейтралізації та 
виведенню вільних радикалів (оксиду 
заліза, нітритів т.і.),  супероксид-/ 
гідроксил радикалів, біогенезу міто- 
хондрій у клітині. 

Альфа-ліпоєва кислота кофермент 
мітохондріальних мультиензимних 
комплексів, який бере участь в 
окисному декарбоксилюванні піровино- 
градної (в т.ч. при накопиченні в 
міжклітинному просторі судин та 
нервових волокон) і альфа-кетокислот 
(детоксикація азотовмісних сполук в 
клітинах мозку) у циклі Кребса, посилює 
дію карнітину та піридоксину. 

Магній (цитрат магнію) кофермент в: 
гліколізі та циклі трикарбонових кислот; 
при виробленні АТФ у мітохондріях; при 
роботі Na+/K+-насосу клітинних мем- 
бран. Додатковим механізмом магнію 
являється зниження збудження 
нейронів і нейром’язової передачі.

Коензим Q10 бензохіноновий коензим, 
який входить до складу ЕТЛ, приймає 
участь у окисному фосфорилюванні, 
забезпечує синтез молекул АТФ 
мітохондріями, проявляє прямі анти- 
оксидантні властивості.
 
D-рибоза структурний компонент 
синтезу нуклеїнових кислот та АТФ, 
стимулює процеси гомеостазу, норма- 
лізує енергетичні потреби в клітинах за 
умов психофізичних навантажень та 
патологічних станів.

ІНСТРУКЦІЯ 
для застосування 

Ревайвал® Плюс
 Revival ® Plus 

L-карнітин - вітаміноподібна сполука, 
яка сприяє транспорту та β-окисненню 
довголанцюгових жирних кислот в 
мітохондріях, підтримує рівень кофер- 
менту А (КоА), приймає участь в 
метаболізмі амінокислот, елімінації 
ксенобіотиків та органічних речових 
(детоксикаційна дія).

Лізину гідрохлорид - незамінна аміно- 
кислота, яка: входить до структурних 
протеїнів (колаген, еластин); забезпечує 
гуморальну відповідь В-лімфоцитів; 
забезпечує антагонізм серотонінових 
рецепторів (анксіолітична дія) та синтез 
L-карнітину.

Рекомендації до споживання:
дієтична добавка до раціону харчування 
- джерело вітамінів групи В, кофер-
ментів, амінокислот, вуглеводнів та 
макроелементів, сприяє загальному 
зміцненню організму, нормалізації 
функціонування нервової системи, 
позитивно впливає на стан серцево- 
судинної системи, підвищує енерге- 
тичний баланс клітин, покращує обмін 
речовин, підвищує стійкість організму 
до фізичної та психічної перевтоми. Має 
помірні антиатеросклеротичні, анти- 
оксидантні та детоксикаційні власти- 
вості.
Можливе застосування дієтичної 
добавки Ревайвал Плюс, як додаткове 
джерело вітамінів групи В, коферментів, 
амінокислот, вуглеводнів та макро- 
елементів     при недостатньому рівні їх 
споживання у разі підвищеної потреби 
організму в цих мікроелементах в 
комплексі з терапією при: запальних та 
посттравматичних ускладнень головно- 
го мозку (перенесені ішемічний інсульт 
чи черепно-мозкова травма, деменція); 
виснаження та запальних процесів 
нервової системи (астенія, нейропатія, 
отруєння нейротоксинами т.і.); серцевій 
та респіраторній недостатності (IXC, 
перенесений ІМ,  метаболічні пору- 
шення структури міокарда та легень, 
клімактерична кардіоміопатія); розладів 
ендокринної системи (ЦД2, захво- 
рювання щитоподібної залози, 
метаболічні розлади); наслідків запаль- 
них захворювань стінки судин 
(ангіопатія); ураженнях гепато-біліарної 
системи (гепатоз, акогольна інтокси- 
кація т.і.); запальних / чи наслідків 
інфекційних процесів слизової 
оболонки та шкірних покривів (мукозит, 
дерматоз т.і.) 
Добавки дієтичні не слід використо- 
вувати як заміну повноцінного раціону 
харчування.

Спосіб вживання: 
дорослим та дітям віком від 15 років по 
одній синьо-синій або синьо-білій 
капсулі зранку та одній біло-білій 
капсулі в обід після вживання їжі, 
запиваючи достатньою кількістю води. 

Термін вживання: 
від 3-х тижнів до 3-х місяців, в 
подальшому термін та можливість 
повторного курсу споживання узгоджу- 
вати з лікарем індивідуально.
Не перевищувати зазначену рекомендо- 

вану кількість для щоденного спожи- 
вання.
Перед застосуванням потребує консуль- 
тації з лікарем.

Протипоказання. 
Гіперчутливість до окремих компо- 
нентів препарату, злоякісні новоутво- 
рення, пептична виразка шлунку або 
дванадцятипалої кишки в активній фазі. 
При недотриманні вказаних рекоменда- 
цій щодо споживання та дозування 
можливе виникнення тахікардії, диспеп- 
сичних розладів, збудження, підвищен- 
ня або зниження артеріального тиску. 

Застереження.
Вживання дієтичної добавки жінкам в 
період вагітності і лактації, дітям до 15 
років за рекомендаціями та під 
наглядом лікаря. 

Не є лікарським засобом. Без ГМО. 

Здатність впливати на швидкість 
реакції при керуванні автотранспор-
том або іншими механізмами. Не 
впливає.

Форма випуску:
Групова картонна упаковка містить 2, 4, 
6 або 8 блістерів по 10 капсул в кожному 
блістері:
1) 1 блістер з твердими желатиновими 

шлунково- розчинними капсулами 
синьо-синього або синьо-білого 
кольору масою нетто кожна капсула 
по 400,13 мг;

2) 1 блістер з твердими желатиновими 
кишково-розчинними капсулами 
біло-білого кольору масою нетто 
кожна капсула по 400 мг.

Фасування можливе по 1, 2, 3, 4 кожного 
з двох типів блістерів в груповій 
картонній упаковці; фасування згідно ТУ 
У 10.8-33558748-005:2017 «Добавки 
дієтичні «Ревайвал Плюс», «Трилумін» та 
«Айлів».

Тверді желатинові капсули №1 або №2 з 
корпусом білого та синього кольору, з 
кришкою білого і синього кольору. Вміст 
капсул – порошок від білувато-жовтого 
до світло-оранжевого кольору з 
темними та/або білими вкрапленнями 
згідно характерної використаної 
сировини.

Умови зберігання: в оригінальній 
упаковці виробника, у сухому 
захищеному від світла та недоступному 
для дітей місці, при температурі  від 2°С 
до 25°С.

Строк придатності: 24 місяці від дати 
виробництва. Не слід застосовувати 
препарат після закінчення терміну 
придатності, вказаного на упаковці.

Виробник: ТОВ “Фармацевтична 
компанія Елемент здоров’я”, Україна, 
03062, м. Київ, вул. Естонська, буд. 120.
ТУ У 10.8-33558748-005:2017

Дата виробництва або кінцевий термін 
придатності, номер серії приведені на 
упаковці.
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амінокислот; регуляцію синтезу ліпідів 
та протеїнів; сприяє гліколізу та 
енергетичному обміну в клітині; 
накопиченню нейромедіаторів (гліцин, 
ГАМК, серотонін т.і.); регуляції 
збудливості ЦНС; збільшенню внут- 
рішньоклітинного накопичення магнію. 
Інозитол (В8) сприяє підтримці 
нейрональної функції (синаптична 
передача) та енергетичного мета- 
болізму в ЦНС. Фолієва кислота (В9) - 
кофермент ензимів, які сприяють поділу 
клітин та регенерації тканин. 
Кобамаміду (В12) сприяє обміну 
вуглеводнів, білків і ліпідів у клітині, 
підтримує процеси кровотворення та 
визрівання еритроцитів. Пірролохіно- 
лінхінон (В14) сприяє нейтралізації та 
виведенню вільних радикалів (оксиду 
заліза, нітритів т.і.),  супероксид-/ 
гідроксил радикалів, біогенезу міто- 
хондрій у клітині. 

Альфа-ліпоєва кислота кофермент 
мітохондріальних мультиензимних 
комплексів, який бере участь в 
окисному декарбоксилюванні піровино- 
градної (в т.ч. при накопиченні в 
міжклітинному просторі судин та 
нервових волокон) і альфа-кетокислот 
(детоксикація азотовмісних сполук в 
клітинах мозку) у циклі Кребса, посилює 
дію карнітину та піридоксину. 

Магній (цитрат магнію) кофермент в: 
гліколізі та циклі трикарбонових кислот; 
при виробленні АТФ у мітохондріях; при 
роботі Na+/K+-насосу клітинних мем- 
бран. Додатковим механізмом магнію 
являється зниження збудження 
нейронів і нейром’язової передачі.

Коензим Q10 бензохіноновий коензим, 
який входить до складу ЕТЛ, приймає 
участь у окисному фосфорилюванні, 
забезпечує синтез молекул АТФ 
мітохондріями, проявляє прямі анти- 
оксидантні властивості.
 
D-рибоза структурний компонент 
синтезу нуклеїнових кислот та АТФ, 
стимулює процеси гомеостазу, норма- 
лізує енергетичні потреби в клітинах за 
умов психофізичних навантажень та 
патологічних станів.

L-карнітин - вітаміноподібна сполука, 
яка сприяє транспорту та β-окисненню 
довголанцюгових жирних кислот в 
мітохондріях, підтримує рівень кофер- 
менту А (КоА), приймає участь в 
метаболізмі амінокислот, елімінації 
ксенобіотиків та органічних речових 
(детоксикаційна дія).

Лізину гідрохлорид - незамінна аміно- 
кислота, яка: входить до структурних 
протеїнів (колаген, еластин); забезпечує 
гуморальну відповідь В-лімфоцитів; 
забезпечує антагонізм серотонінових 
рецепторів (анксіолітична дія) та синтез 
L-карнітину.

Рекомендації до споживання:
дієтична добавка до раціону харчування 
- джерело вітамінів групи В, кофер-
ментів, амінокислот, вуглеводнів та 
макроелементів, сприяє загальному 
зміцненню організму, нормалізації 
функціонування нервової системи, 
позитивно впливає на стан серцево- 
судинної системи, підвищує енерге- 
тичний баланс клітин, покращує обмін 
речовин, підвищує стійкість організму 
до фізичної та психічної перевтоми. Має 
помірні антиатеросклеротичні, анти- 
оксидантні та детоксикаційні власти- 
вості.
Можливе застосування дієтичної 
добавки Ревайвал Плюс, як додаткове 
джерело вітамінів групи В, коферментів, 
амінокислот, вуглеводнів та макро- 
елементів     при недостатньому рівні їх 
споживання у разі підвищеної потреби 
організму в цих мікроелементах в 
комплексі з терапією при: запальних та 
посттравматичних ускладнень головно- 
го мозку (перенесені ішемічний інсульт 
чи черепно-мозкова травма, деменція); 
виснаження та запальних процесів 
нервової системи (астенія, нейропатія, 
отруєння нейротоксинами т.і.); серцевій 
та респіраторній недостатності (IXC, 
перенесений ІМ,  метаболічні пору- 
шення структури міокарда та легень, 
клімактерична кардіоміопатія); розладів 
ендокринної системи (ЦД2, захво- 
рювання щитоподібної залози, 
метаболічні розлади); наслідків запаль- 
них захворювань стінки судин 
(ангіопатія); ураженнях гепато-біліарної 
системи (гепатоз, акогольна інтокси- 
кація т.і.); запальних / чи наслідків 
інфекційних процесів слизової 
оболонки та шкірних покривів (мукозит, 
дерматоз т.і.) 
Добавки дієтичні не слід використо- 
вувати як заміну повноцінного раціону 
харчування.

Спосіб вживання: 
дорослим та дітям віком від 15 років по 
одній синьо-синій або синьо-білій 
капсулі зранку та одній біло-білій 
капсулі в обід після вживання їжі, 
запиваючи достатньою кількістю води. 

Термін вживання: 
від 3-х тижнів до 3-х місяців, в 
подальшому термін та можливість 
повторного курсу споживання узгоджу- 
вати з лікарем індивідуально.
Не перевищувати зазначену рекомендо- 

вану кількість для щоденного спожи- 
вання.
Перед застосуванням потребує консуль- 
тації з лікарем.

Протипоказання. 
Гіперчутливість до окремих компо- 
нентів препарату, злоякісні новоутво- 
рення, пептична виразка шлунку або 
дванадцятипалої кишки в активній фазі. 
При недотриманні вказаних рекоменда- 
цій щодо споживання та дозування 
можливе виникнення тахікардії, диспеп- 
сичних розладів, збудження, підвищен- 
ня або зниження артеріального тиску. 

Застереження.
Вживання дієтичної добавки жінкам в 
період вагітності і лактації, дітям до 15 
років за рекомендаціями та під 
наглядом лікаря. 

Не є лікарським засобом. Без ГМО. 

Здатність впливати на швидкість 
реакції при керуванні автотранспор-
том або іншими механізмами. Не 
впливає.

Форма випуску:
Групова картонна упаковка містить 2, 4, 
6 або 8 блістерів по 10 капсул в кожному 
блістері:
1) 1 блістер з твердими желатиновими 

шлунково- розчинними капсулами 
синьо-синього або синьо-білого 
кольору масою нетто кожна капсула 
по 400,13 мг;

2) 1 блістер з твердими желатиновими 
кишково-розчинними капсулами 
біло-білого кольору масою нетто 
кожна капсула по 400 мг.

Фасування можливе по 1, 2, 3, 4 кожного 
з двох типів блістерів в груповій 
картонній упаковці; фасування згідно ТУ 
У 10.8-33558748-005:2017 «Добавки 
дієтичні «Ревайвал Плюс», «Трилумін» та 
«Айлів».

Тверді желатинові капсули №1 або №2 з 
корпусом білого та синього кольору, з 
кришкою білого і синього кольору. Вміст 
капсул – порошок від білувато-жовтого 
до світло-оранжевого кольору з 
темними та/або білими вкрапленнями 
згідно характерної використаної 
сировини.

Умови зберігання: в оригінальній 
упаковці виробника, у сухому 
захищеному від світла та недоступному 
для дітей місці, при температурі  від 2°С 
до 25°С.

Строк придатності: 24 місяці від дати 
виробництва. Не слід застосовувати 
препарат після закінчення терміну 
придатності, вказаного на упаковці.

Виробник: ТОВ “Фармацевтична 
компанія Елемент здоров’я”, Україна, 
03062, м. Київ, вул. Естонська, буд. 120.
ТУ У 10.8-33558748-005:2017

Дата виробництва або кінцевий термін 
придатності, номер серії приведені на 
упаковці.


