
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА 

 
БІЛЛАРІУМ 

(BILLARIUM) 
 

Дієтична добавка. 
Не є лікарським засобом. Без ГМО. 
 
Склад. 
1 капсула тверда містить: 
 
основні речовини:  
• сухий стандартизований екстракт листя гінкго білоба (Ginkgo Biloba) − 80 mg (мг) 
(флавонові глікозиди ≥ 24 %; терпенові лактони ≥ 6 %); 
• сухий стандартизований екстракт трави центели азіатської (Centella asiatica) − 25 mg (мг) 
(азіатикозид ≥ 40 %);  
 
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна (наповнювач); лактози моногідрат; кремнію 
діоксид колоїдний безводний (наповнювач); магнію стеарат (антизлежувач); оболонка 
капсули: желатин; заліза оксид червоний (барвник); титану діоксид (замутнювач). 
 
Функціональні властивості складових компонентів. 

 
До складу дієтичної добавки «БІЛЛАРІУМ» / «BILLARIUM» входять сухі стандартизовані 
екстракти: листя гінкго білоба (Ginkgo Biloba) та трави центели азіатської (Centella asiatica). 

• Cухий стандартизований екстракт листя гінкго білоба (Ginkgo Biloba) містить 
біологічно активні речовини, що сприяють покращенню мікроциркуляції крові та 
підвищенню постачання мозку і периферичних тканин киснем та глюкозою; нормалізують 
обмін речовин в клітинах; перешкоджають агрегації еритроцитів; сприяють інгібуванню 
агрегації тромбоцитів, розширенню дрібних артерій, підвищенню тонусу вен та регуляції 
кровонаповнення судин. 

• Cухий стандартизований екстракт трави центели азіатської (Centella asiatica) 
містить біологічно активні речовини, які позитивно впливають на вищу нервову діяльність, 
чинять заспокійливу дію при нервових розладах та тривожних станах, зменшують прояви 
симптомів депресії. Сприяють нормалізації підвищеного артеріального тиску та частоти 
серцевих скорочень, підвищують рівень гемоглобіну, зміцнюють кровоносні судини, 
покращують мозковий кровообіг та постачання мозку киснем, підвищуючи тим самим 
розумові здібності, прискорюють мислення, покращують пам’ять та концентрацію уваги, 
підсилюють процеси регенерації. При цьому збільшується синтез колагену, який є 
необхідним для формування сполучної тканини, тому центела азіатська прискорює 
відновлення пошкоджень шкіри. 
 
Рекомендації щодо застосування. 
 
У якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів 
(флавонових глікозидів: кверцетина, кемпферола та ізорамнетина), терпенових лактонів 
(гінкголідів А, В, С та білобалідів), тритерпенового глікозиду (азіатикозиду) з метою 
загального зміцнення та підвищення еластичності стінок судин, покращення реологічних 
властивостей крові.  
Біологічно активні речовини, що входять до складу дієтичної добавки БІЛЛАРІУМ 
• сприяють підвищенню постачання киснем та глюкозою мозку і периферичних тканин та 
покращенню мікроциркуляції крові; 
• поліпшують розумову діяльність (процеси мислення і запам’ятовування, підвищують 
здатність до навчання); 
запобігають виникненню нервового напруження та втоми, порушенню концентрації уваги та 
• дезорієнтації, сну; 
• нормалізують обмін речовин в клітинах;  
• перешкоджають агрегації еритроцитів;  
• сприяють інгібуванню агрегації тромбоцитів, розширенню дрібних артерій, підвищенню 
тонусу вен та регуляції кровонаповнення судин; 
• знижують артеріальний тиск; 
• підсилюють процеси регенерації. 
 



Спосіб застосування та рекомендована добова доза. 
Дорослим і дітям віком від 12-ти років та старше − вживати по 1-2 капсули 2 рази на добу 
під час прийому їжі, капсулу проковтувати цілою, запиваючи невеликою кількістю питної 
води. 
Не рекомендується вживати дієтичну добавку як мінімум за 3 години до сну. 
Курс споживання: не менше 3-х місяців. 
Перші ознаки поліпшення виникають через 1 місяць після початку застосування. 
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. 
 
Особливості щодо застосування. 
Не рекомендовано вживати алкоголь. 
 
Застереження щодо застосування. 
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.  
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 
 
Протипоказання. 
Індивідуальна чутливість до складових компонентів, вагітність та період лактації, гострі 
захворювання серцево-судинної і нервової систем та органів травлення, понижене згортання 
крові. 
 
Форма випуску. 
Капсули тверді №30 у блістерах, у картонній коробці. 
 
Маса 1 капсули. 
220 мг  ± 10 %. 
 
Термін придатності. 
3 роки. 
 
Умови зберігання. 
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей 
місці. 
 
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника. 
К.О. УОРЛД МЕДИЦИН ЄВРОПА С.Р.Л., Румунія (м. Отопень, вул. Ероілор № 1В, округ 
Ілфов) /  
S.C. WORLD MEDICINE EUROPE S.R.L., Romania (Otopeni city, Eroilor str. № 1B, jud. Ilfov); 
тел.: +40753973369. 
 
Заявник. 
РОТАФАРМ ЛІМІТЕД, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ /  
ROTAPHARM LIMITED, UNITED KINGDOM. 
 
Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера. 
Вказано на упаковці. 
 


