
PROACTIV – complex de vitamine biologic activ, destinat pentru suplinirea deficitului de vitamine C și P (rutosidă), cu 
acțiune angioprotectivă, tonifiantă și antioxidantă asupra organismului. Complexul ajută la menținerea 
nivelului optim de colagen în peretele vascular, contribuie la funcționarea normală a vaselor sangvine, 
crește rezistența vasculară, reduce permeabilitatea capilară.

COMPOZIȚIA

Denumirea 
ingredientelor active

Cantitatea pentru
% VNR

1 capsulă 2 capsule

Vitamina C 50 mg 100 mg 125 %1

Rutosidă 50 mg 100 mg -
Ingrediente: amidon de porumb; substanță suport celuloză microcristalină; capsulă tare gelatinoasă; extract din 
Fagopyrum esculentum Moench., herba (părți aeriene de Hrișcă), cu conținut de rutosidă 80 %; acid L-ascorbic; agent 
antiaglomerant stearat de magneziu.
VNR – Valoare nutrițională de referință
1Nu depășește doza zilnică maximală.

PROPRIETĂȚI

Vitamina C (acidul ascorbic) contribuie la:
- funcţionarea normală a sistemului imunitar;
- formarea colagenului pentru funcționarea normală a 

vaselor de sânge și a sistemului osos;
- protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ;
- metabolismul energetic normal;
- reducerea oboselii și extenuării.

Rutosidă - bioflavonoid, aparține grupului de 
vitamine P. Are acțiune tonică generală, antioxidantă, 
antiinflamatoare, antivirală, neuroprotectoare, citopro-
tectoare și altele asupra organismului.
Rutinul este un protector al integrității capilarelor 
sanguine. În asociere cu acidul ascorbic posedă acțiune 
angioprotectoare: reduce permeabilitatea și fragilitatea 
capilară, întărește peretele vascular, scade edemul și 
inflamația acestuia, crește rezistența capilarelor. Previne 
dezvoltarea afecțiunilor venoase cronice.
Efectul antitrombotic se manifestă prin scăderea agregării 
trombocitelor, ce contribuie la reducerea viscozității 
sângelui și îmbunătățirea microcirculației.
Rutosida în asociere cu acidul ascorbic participă la 
procesele de oxido-reducere. Are proprietăți antioxidante 
și previne oxidarea excesivă a acidului ascorbic, păstrând 
activitatea lui biologică. Rutinul acționează sinergic cu 
vitamina C, contribuie la transportarea și depozitarea 
acidului ascorbic în țesuturi.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

PROACTIV se administrează:
 pentru înlăturarea deficitului de vitamine C și P (acidpentru înlăturarea deficitului de vitamine C și P (acid 
ascorbic și rutosidă);

 pentru prevenirea și în terapia complexă a afecțiunilorpentru prevenirea și în terapia complexă a afecțiunilor 
însoțite de dereglări ale permeabilității vasculare, 
bolilor alergice și infecțioase:
- în diateze hemoragice, hemoragii retiniene, 

capilarotoxicoză, purpură trombocitopenică;
- boală de radiații, endocardită septică, reumatism, 

hipertensiune arterială, glomerulonefrită, arahno-
idită;

- tifos exantematic, rujeolă, scarlatină;
 ca parte a terapiei complexe în dilatații varicoase;ca parte a terapiei complexe în dilatații varicoase; a terapiei complexe în dilatații varicoase;a terapiei complexe în dilatații varicoase;
 în afectarea capilarelor, ca consecință a utilizăriiîn afectarea capilarelor, ca consecință a utilizării 
anticoagulantelor indirecte (neodicumarin, fenilin, 
analogii acestora) și salicilaților.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

Se administrează pe cale orală, după luarea mesei, cu o 
cantitate suficientă de apă (aproximativ 200 ml). Nu este 
permisă înlocuirea apei cu alte lichide.
Copii cu vârsta:

- 4-9 ani câte 1 capsulă pe zi;
- 10-18 ani câte 1 capsulă de 2 ori pe zi.

Adulți câte 1 capsulă de 2 ori pe zi.
Durata administrării este de 3-4 săptămâni. În caz de 
necesitate este posibilă efectuarea curelor repetate.
În timpul sarcinii și perioada de alăptare produsul poate 
fi utilizat doar după consultația medicului.

REACŢII ADVERSE

Produsul nu conține substanțe cu potențial alergen. În 
caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului 
sau supradozare sunt posibile reacții alergice (erupții 

cutanate), cefalee, tulburări de somn, dereglări 
gastrointestinale (spasme și dureri abdominale, greață, 
vomă, diaree), creșterea tensiunii arteriale, formare de 
trombi.
La depistarea reacţiilor adverse menționate mai sus, cât și 
la apariția altor reacții adverse, administrarea produsului 
se întrerupe şi se va consulta medicul sau farmacistul.

CONTRAINDICAŢII

Hipersensibilitate individuală sau intoleranță la 
ingredientele produsului, gută, urolitiază cu formare, gută, urolitiază cu formare gută, urolitiază cu formare 
de calculi urați, oxalaturie, cistinurie, hipokaliemie, 
hipercalcemie, afecțiuni renale severe, primul trimestru 
de sarcină, copii cu vârsta sub 4 ani.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A nu se depăşi doza zilnică recomandată. A se evita 
utilizarea suplimentului alimentar ca înlocuitor pentru un 
regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Cu precauție produsul este administrat în stări însoțite 
de coagulare crescută a sângelui, tendință spre 
tromboze, tromboflebite; în afecțiuni renale. La utilizarea 
îndelungată a preparatului este necesară monitorizarea 
funcției renale și a nivelului tensiunii arteriale.
Acidul ascorbic reduce eficacitatea heparinei, 
anticoagulantelor indirecte (acenocumarol, fenindionă, 
warfarină etc.), sulfanilamidelor, antibioticelor amino-
glicozidice. Scade efectul terapeutic al izoprenalinei și 
neurolepticelor - derivați ai fenotiazinei.
În cazul utilizării îndelungate (mai mult de 4 
săptămâni) produsul nu trebuie indicat concomitent 
cu glicozidele cardiace, remediile antihipertensive 
sau antiinflamatoarele nesteroidiene, deoarece poate 
spori efectele acestora. Pacienții vârstnici nu trebuie să 
administreze mai mult de 100 mg de acid ascorbic pe zi.
Produsul poate modifica rezultatele unor teste de 
laborator (pentru determinarea nivelului bilirubinei în 
sânge, activității transaminazelor).
Produsul nu influenţează asupra capacităţii de a conduce 
vehicule sau de a folosi utilaje.

NATURA ŞI CONŢINUTUL AMBALAJULUI

3 blistere a câte 10 capsule împreună cu prospectul în 
cutie din carton.

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani.
A se consuma de preferinţă înainte de data înscrisă pe 
cutie/etichetă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 oС, în ambalajul original, în ambalajul original 
pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN RM:

Întreprinderea Mixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L.
str. Lenin, 9/5, MD-3812, mun. Comrat,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Tel./fax: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md

Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.

PROSPECT

Supliment alimentar
PROACTIV capsule


