ГАСТРАРЕКС, за счет входящего в его состав метилметионинсульфония
хлорида (витамина U), обладает гастропротективным действием, способствуя защите и укреплению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.
ГАСТРАРЕКС обладает антиоксидантной активностью и способствует защите клеток печени.
ГАСТРАРЕКС содержит S-метилметионинсульфония хлорид.

Что представляет собой
метилметионинсульфония хлорид?
Метилметионинсульфония хлорид - витаминоподобное вещество (витамин U), активированная форма незаменимой аминокислоты
– метионина, необходимого для синтеза всех
белковых соединений; активно влияет на секреторную функцию желудка.
Влияние на клетки слизистой оболочки
желудка и кишечника.
Благодаря способности отдавать свои метильные группы, необходимые для процессов синтеза, и влияния на холиновый обмен, метилметионинсульфония хлорид стимулирует выработку
муцина клетками слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что способствует повышению ее защитной функции от агрессивных
факторов внутренней и внешней среды и активизирует процессы восстановления клеток слизистой оболочки желудка и кишечника, непосредственно стимулируя процесс регенерации
клеток желудка и двенадцатиперстной кишки.
Влияние на желудочно-кишечный тракт при
воздействии этанола.
Метилметионинсульфония хлорид обладает

антиоксидантной активностью, задерживая
процессы перекисного окисления липидов, и
защищает клетки слизистой оболочки желудка от агрессивного воздействия этанола и его
производных.
Влияние на кислотность и диспепсические
проявления.
Метилметионинсульфония хлорид метилирует гистамин, который стимулирует продукцию
соляной кислоты, превращая его в неактивную форму. Переход гистамина в неактивную
форму – метилгистамин, ведет к уменьшению секреции соляной кислоты и снижает
вероятность повреждения клеток желудка и
кишечника. Вследствие этого уменьшаются
типичные желудочно-кишечные нарушения,
характерные для избытка гистамина: тяжесть
в животе, изжога, вздутие живота и нарушения моторики кишечника. При недостаточной
секреции соляной кислоты метилметионинисульфония хлорид стимулирует ее выработку.
Влияние на клетки печени.
Метилметионинсульфония хлорид, обладая
липотропным действием, оказывает защитный эффект на клетки печени. Исследования
показали, что он снижает уровень общего хо-

лестерина и липидов низкой плотности (вредного холестерина) в крови. Стабилизируется
проницаемость клеточных мембран, препятствуя замещению тканей печени жировой
тканью, улучшается углеводный, белковый и
липидный обмены в печени.
ГАСТРАРЕКС, благодаря входящему в его
состав метилметионинсульфония хлориду,
способствует:
•	
Укреплению и защите слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки от влияния агрессивных факторов
•	
Нормализации повышенной или
пониженной кислотности желудочного
сока

Рекомендуемый прием
(1 капсула) cодержит:

Содержание, мг

Метилметионинсульфоний
(витамин U)

300

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Состав: витамин U (метилметионинсульфония хлорид), микрокристаллическая целлюлоза (носитель), оболочка капсулы (желатин,
кандурин серебряный блеск (титана диоксид
(краситель), алюмосиликат калия (антислеживающий агент)), кремния диоксид (антислеживающий агент), магниевые соли стеариновой кислоты (антислеживающий агент).

•	
Нормализации моторики желудка и
кишечника

Форма выпуска: капсулы массой 524 мг ± 7,5
по 15 капсул в блистере, по 1, 2, 4, 6 или 8
блистеров в пачке картонной; по 30, 60, 90 или
120 капсул во флаконе, по одному флакону в
пачке картонной.

•	
Активации процессов восстановления
в слизистой оболочке желудка и
кишечника на клеточном уровне

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источник витамина U (метилметионинсульфония).

•	
Уменьшению проявления дискомфорта в
желудочно-кишечном тракте

Срок годности: 3 года.

•	
Улучшению секреторной функции
желудка и двенадцатиперстной кишки

•	
Улучшению углеводного, белкового и
липидного обмена в печени
Рекомендации по применению: взрослым по 1
капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости
прием можно повторить через месяц. Капсулы имеют специфический запах, который
обусловлен входящим в состав компонентом
- метилметионинсульфония хлоридом. После
приема возможно непродолжительное послевкусие, что обусловлено входящим в состав компонентом.

Условия хранения: хранить в недоступном
для детей месте, при температуре от 15 ºС
до 25 ºС и при относительной влажности не
более 75%.
Условия реализации: через аптечную сеть и
специализированные магазины, отделы торговой сети.
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарственным средством.
Свидетельство о гос. регистрации №:
RU.77.99.11.003.E.005122.11.18
Дата выдачи: 20.11.2018 г.

Производитель: «Грокам ГБЛ cп. з.о.о», 39-300, г. Мелец, ул. Пржемыслова 10, Польша
группы «Мастер Фарм С.А.», 91-203 Лодзь, ул. Версальская, 8, Польша для «Юнифарм
Лабораториз Лимитед», 38/39 Фицвильям Сквер Вест, Дублин 2, DO2 NX53, Ирландия
Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей:
Представительство «Юнифарм, Инк.» (США) в РК, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17,
офис 106, тел. +7 (727) 244-50-04; info@unipharm.kz

ГАСТРАРЕКС-тің құрамына кіретін метилметионинсульфоний хлориді
(U дәрумені) есебінен гастропротективтік әрекет етеді, асқазан мен
ұлтабардың сілемей қабығын қорғауға және нығайтуға ықпал етеді.
ГАСТРАРЕКС-тің антиоксиданттық белсенділігі бар және бауыр жасушаларын қорғауға ықпал етеді.
ГАСТРАРЕКС-тің құрамында S-метилметионинсульфоний хлориді бар.

Метилметионинсульфоний хлориді
дегеніміз не?
Метилметионинсульфоний
хлориді
–
дәрумен тәрізді зат (U дәрумені), барлық
ақуыздық қосылыстардың түзілісіне қажетті,
алмастырылмайтын амин қышқылы –
метиониннің белсендірілген түрі; асқазанның
сөл бөлу қызметіне белсенді әсер етеді.
Асқазан мен ішектің сілемей қабатының
жасушаларына әсері.
Түзіліс үрдістеріне қажетті өзіндік метилді
топтарды беру қабілетіне және холиндік
алмасуға әсеріне сай метилметионинсульфоний
хлориді асқазан-ішек жолдары сілемей қабаты
жасушаларының муцинді өндіруін ынталандырады, бұл оның ішкі және сыртқы ортаның жойқын
факторларынан қорғаныс қызметін арттыруға
ықпал етеді және асқазан мен ішектің сілемей
қабаты жасушаларының қалпына келу үрдістерін
белсендіреді, асқазан мен ұлтабар жасушаларына өң біту үрдісін тікелей ынталандырады.
Этанолдың әрекетінде асқазан-ішек жолдарына әсері.
Метилметионинсульфоний хлоридінің антио
ксиданттық белсенділігі бар, майлардың асқын

тотығуы үрдістерін тежейді және асқазанның
сілемей қабатының жасушаларын этанол мен
оның туындыларының жойқын әрекетінен
қорғайды.
Қышқылдыққа және диспепсиялық
көріністерге әсері.
Метилметионинсульфоний хлориді тұз
қышқылын белсенді емес түріне айналдыра отырып, оның өндірісін ынталандыратын
гистаминді метилдейді. Гистаминнің белсенді
емес түріне – метилгистаминге көшуі тұз қыш
қылының сөлденуінің азаюына апарады және
асқазан мен ішек жасушаларының зақымдану
ықтималдығын азайтады. Осының салдарынан
гистаминнің көп мөлшеріне тән асқазан-ішек
бұзылыстары азаяды: іштегі ауырлық сезімі,
қыжыл, іштің кебуі және ішек қимылының
бұзылыстары. Тұз қышқылының жеткіліксіз
сөлденуінде метилметионинисульфоний хло
риді оның өндірілуін ынталандырады.
Бауыр жасушаларына әсері.
Метилметионинсульфоний хлориді майды
ыдырататын әрекет етеді, бауыр жасушаларына қорғаныс әсерін көрсетеді. Зерттеулер көрсеткендей, ол қандағы жалпы
холестериннің және төмен тығыздықты

майлардың (зиянды холестерин) деңгейін
азайтады. Жасушалық мембраналардың
өтімділігі тұрақтанады, тіндердің май тінімен
алмасуына кедергі келтіреді, бауырдағы
көмірсулық, ақуыздық және майлық алмасу
жақсарады.
ГАСТРАРЕКС, құрамына кіретін
метилметионинсульфоний хлоридіне сай,
ықпал етеді:
•	Жойқын факторлардың әсеріне қарсы
асқазан мен ұлтабардың сілемей
қабатының қорғаныс қасиеттерін
арттыруға
•	Асқазан сөлінің жоғары немесе төмен
қышқылдығын реттеуге
•	Асқазан мен ұлтабардың сөл бөлу
қызметін жақсартуға
•	Асқазан мен ұлтабардың қимылын
реттеуге
•	Асқазан мен ұлтабардың сілемей
қабатындағы қалпына келтіру үрдістерін
жасушалық деңгейде белсендіруге
•	Асқазан-ішек жолдарындағы жайсыздық
көріністерін азайтуға
•	Бауырдағы көмірсулық, ақуыздық және
майлық алмасу жақсартуға.
Қолдану тәсілі: ересектерге тамақ ішу кезінде
күніне 1 капсуладан қабылдау керек.
Қабылдау ұзақтығы – 1 ай. Қажет болса,
қабылдауды бір айдан кейін қайталауға
болады.Капсулалардың телімді иісі бар,
бұл құрамындағы компоненті - метилметионинсульфоний хлоридіне байланысты.
Қабылдағаннан кейін біраз уақыт бойы ауызда дәмі сақталуы мүмкін, бұл құрамындағы
компонентіне байланысты.

Ұсынылатын қабылдау
құрамында (1 капсула):

Мөлшері, мг

Метилметионинсульфоний
(U дәрумені)

300

Қолдануға болмайтын жағдайлар: құрам
бөліктерін жеке жақпаушылығы, жүктілік,
бала емізу кезеңі. Қолданар алдында дәрі
гермен кеңесу ұсынылады.
Құрамы: U дәрумені (метилметионинсульфоний хлориді), микрокристалды целлюлоза (тасымалдаушы), капсуланың қабықшасы
(желатин, кандурин күміс түсті жылтыр
(титанның қостотығы (бояғыш), калий алюмосиликаты (нығыздалуға қарсы бөлік)),
кремний қостотығы (нығыздалуға қарсы
бөлік), стеарин қышқылының магний тұздары
(нығыздалуға қарсы бөлік).
Шығарылу түрі: салмағы 524 мг ± 7,5 капсулалар,
блистерде 15 капсуладан, картон қорапшада 1,
2, 4, 6 немесе 8 блистерден; құтыда 30, 60, 90
немесе 120 капсуладан, картон қорапшада 1
құтыдан.
Қолданылу саласы: тағамға биологиялық
белсенді қоспа - U дәруменінің (метилметио
нинсульфонийдің) көзі ретінде ұсынылады.
Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.
Сақтау шарттары: балалардың қолы жетпейтін
жерде, 15 ºС-ден 25 °С-ға дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
75 %-дан аспайтын жағдайда сақтау керек.
Өткізу шарттары: дәріханалар желісі және
сауда желісінің арнайы дүкендері, бөлімдері
арқылы.
Тағамға биологиялық белсенді қоспа.
Дәрілік зат емес.
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №:
RU.77.99.11.003.E.005122.11.18
Берілген күні: 20.11.2018 ж.

Өндіруші: «Грокам ГБЛ cп. з.о.о.», 39-300, Мелец қ, Пржемыслова көшесі, 10, Польша, «Мастер
Фарм С.А.» топтары, 91-203 Лодзь, Версальская көшесі, 8, Польша «Юнифарм Лабораториз
Лимитед», 38/39 Фицвильям Сквер Вест, Дублин 2, DO2 NX53, Ирландия үшін өндірілген
Тұтынушылардың шағымын қабылдайтын уәкілетті ұйым:
«Юнифарм, Инк. (АҚШ) корпорациясының ҚР-дағы өкілдігі; Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі
17, 106-кеңсе, Қазақстан; тел.: +7 (727) 244-50-04, info@unipharm.kz

