
 
 

ПИКОВИТ® ЮНИК 

Pikovit® UNIQUE 

шайнайтын таблеткалар  

Тағамға биологиялық белсенді қоспа 

11 витамин + 8 минерал 

3 жастан және одан асқан балалар үшін 

 

массасы 1150 мг 27 шайнайтын таблеткалар  
 

Құрамы: 

Фруктоза (ингредиент), қант (ингредиент), декстроза , витаминді премикс (аскорбин 

қышқылы, Е витамині, никотинамид, пиридоксин гидрохлориді, кальций пантотенаты, 

А витамині, тиамин мононитраты, рибофлавин, микрокристалды целлюлоза, D3 

витамині, В12 витамині, фолий қышқылы), минералды премикc (магний тотығы, темір 

фумараты, кальций фосфат дигидраты, мырыш тотығы, мыс глюконаты, калий йодиді, 

натрий селенаты), повидон (қоюландырғыш), таңқурай хош иістендіргіші (табиғи), 

құлпынай хош иістендіргіші (табиғи), магний стеараты (эмульгатор), коллоидті 

кремний қостотығы (нығыздалуға қарсы зат), стеарин қышқылы (тұрақтандырғыш), 

лимон қышқылы (қышқылдық реттеуші).  

 

Қолданылуы: 

3 жастан және одан асқан балаларға күніне 2 шайнайтын таблеткадан ас ішкен 

уақытында. Ұсынылған тәуліктік дозаны асырмау керек. Ұсынылған тәуліктік дозаны 

асырған жағдайда іш жүргізетін әсері дамуы мүмкін. Қабылдау ұзақтығы - 1 ай. 
 

Қолданар алдында дәрігерден кеңес сұрау ұсынылады. 

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар: Компоненттерді жеке көтере алмаушылық. 
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14 жастан 18 

жасқа дейін 
бозбалалар/қыздар 

Кальций 124 мг 14 11 10,3 10.3 

Фосфор 96 мг 12 8,7 8 8 

С витамині 40 мг 80 66,7 57/67 44/57 

Магний 16 мг 8 6,4 5,3 4 

Ниацин 9 мг 82 60 50 45/50 

Е витамині 4 мг 57 40 33 27 

Темір 4 мг 40 33,3 33/26,6 27/22 

Мырыш  
Пантотен қышқылы 

В6 витамині  

В2 витамині 

В1 витамині 

А витамині  
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Селен 

D3 витамині  

В12 витамині 

8 мкг 

5 мкг 

0,7 мкг 

40 

50 

47 

27 

50 

35 

 

20 

50 

23 

16 

50 

23 

 

1 таблетканың энергетикалық құндылығы: 2,3 ккал/9,6 кДж.  

 

Қасиеті 

Пиковит® Юник шайнайтын таблеткалары 3 жастан және одан асқан балалар үшін 11 

витаминдердің және 8 минералдың қайнар көзі болып табылады. Шайнайтын 

таблеткалары дәмі өте ұнамды және бірегей қонжық түрінде шығарылады.  

Әдетте баланың ағзасы әр-түрлі және үйлестірілген тағам арқылы витаминдерді және 

минералдарды жеткілікті мөлшерде қабылдайды. Алайда кейбір жағдайда балалар 

жеткілікті мөлшерде жаңа піскен жемістерді және көкөністерді қабылдамайды немесе 

айқын азық түрлерінен бас тартады. Сонымен бірге қарқынды өсу және жоғарғы 

эмоциялық және дене есеңгіреу мезгілде мектепте және үйде витаминге және 

минералға балалардың қажеттілігі артады.  

Таңдалған пайдалы заттар қарқынды өсу және даму мезгілінде балалар тамақтануында 

өте маңызды құрамдас болып саналады. Кальций және D3 витамині қалыпты өсу және 

сүйек жетілуі үшін керек ал йод балалардың қалыпты өсуіне себептеседі. Жақсы жұмыс 

істейтін имундық жүесі өте маңызды әсіресе балабақшаға баратын балаларда. 

Сондықтан біз Пиковит® Юник таблеткалардың құрамына имундық жүйесінің қалыпты 

қызмет атқаруына себептесетін A, B6, B12, C, В9, D3 витаминдерді және темір, мырыш, 

мыс және селен деген минералдарды қостық. Магний, йод, мыс және B2, B6, B12, C, 

витаминдері ниацин және тиамин жүйке жүйесінің қалыпты қызмет істеуіне 

себептеседі ал пантотен қышқылы ой әрекетін қалыпты қызмет істеуіне себептеседі. 

Кейбір В витаминдерінің жинағы - ниацин, пантотен қышқылы, фолат, В2, В6, В12, С 

витамині және темір шаршағандықты және қалжырағандықты сезінуді азайтуға 

себептеседі. 

Пиковит® Юник шайнайтын таблеткаларды балалар қабылдай алады:  

 қарқынды өсу және даму кезеңінде; 

 жоғарғы шаршағандықта (спорт шұғылдануда, балабақшадағы және мектептегі 

тапсырмалары берілгенде)  

 балансталмаған немесе тұрақсыз тамақтануда әсіресе жемістерді және 

көкөністерді жеткіліксіз мөлшерде қолдануда;  

 тәбеті болмағанда немесе иммунитеті нашарлаған кезде.  

 

Сақтау шарттары:  

Балалардың қолы жетпейтін жерде түпнұсқалық қаптамада 25°С-ден аспайтын 

температурада сақтау керек.  

 

Дәрілік зат болып табылмайды. 
 

Жарамдылық мерзімі – 2 жыл, 
 

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік: 01.09.2016 ж. № RU.77.99.11.003. Е.003854.09.16. 

 

Сату шарттары: 

Тұтынушыларға тағамға биологиялық белсенді қоспа – 3 жастан және одан асқан 

балаларға витаминдердің және минералды заттардың қосымша қайнар көзі ретінде 

дәріханалар торабы арқылы және мамандырылған дүкендер мен сауда жүйесінің 

бөлімдері арқылы сату үшін. 



 
 

 

Импорттаушы:  

«KRKA Қазақстан» ЖШС, ҚР, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы 19,  

1б секциясы, 2-ші қабат, 207 кеңсе 

 

Тұтынушылардан шағымдарды қабылдайтын өндірушінің  уәкілетті өкілі: 

«KRKA Қазақстан» ЖШС, ҚР, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы 19,  

1б секциясы, 2-ші қабат, 207 кеңсе 

тел. 8 (727) 311-08-09 

факс 8 (727) 311-08-12 

info.kz@krka.biz  

 

Өндіруші: 

«КРКА, д.д., Ново место» АҚ, 

Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения 

(«KRKA, d.d., Novo mesto», 

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija) 
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