Güçlü bir destek için ekleyin!
Nigella sativa bitkisinin tohumu çok farklı fitokimyasalları
içerisinde barındırmaktadır.1

Zade Vital Nigelin (Çörek Otu Tohumu Yağı)
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine
Kan lipid seviyelerinin düzenlenmesine
Alerjik rinit tedavisine yardımcıdır.
Zade Vital Nigelin, doymamış yağ asitlerince zengin yapısı ile
tedavilere yardımcı olarak güvenle eklenebilir.1

Gelenekten
geleceğe sağlık
Bu logoya sahip Zade Vital Nigelin'in, T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK*
tarafından etkililik, güvenlilik ve kalite verileri
incelenerek onaylanmıştır.
Güçlü Ar-Ge
Alt Yapısı ile Gelen
İnovasyon

Soğuk Pres Yöntemi ile
%100 Doğal
Etken Madde

Uluslararası GMP
Standartlarında
Üretim
STANDARTLARINDA
ÜRETİLMİŞTİR

Günde 2-4 kapsül

(1800-3600 mg/gün dozda) oral yolla alınır.1
* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu.
REFERANSLAR: 1. Zade Vital Nigelin KÜB.

FORMÜLÜ: Her bir yumuşak kapsül 900 mg çörek otu (Nigella sativa) tohumu yağı içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile yapılan analizlerde Nigella sativa yağında başlıca 4 ana aktif maddenin bulunduğu gösterilmiştir. Bunlar timokinon (TQ), ditimokinon (DTQ), timohidrokinon (THQ, nigellon) ve timol (THY)'dür. İmmunomodülator, antioksidan ve
kan lipid düzeylerini düzenleyici etkinlikleri bunlardan bazılarıdır. Çörek otu tohumu yağı direkt olarak yaşlılarda immün direnci arttırır. Çörek otu T hücrelerinin bağışıklık sistemindeki etkisini arttırıcı özelliği vardır. Çörek otu tohumu yağının hiperlipidemi tedavisine yardımcı olarak kullanılabileceği ve buna bağlı kullanan kişilerde lipid peroksidasyonunu inhibe ederek, ateroskleroz gelişimini engelleyebileceği
bildirilmiştir. Çörek otu tohumu yağının aktif bileşenlerinin histaminin neden olduğu inﬂamatuvar hastalıklarda etkili olduğu gösterilmiştir. Nigella sativa yağının alerjik rinit, bronşiyal astım, atopik astım gibi alerjik hastalıklarda immunoglobulin E (IgE) ve eozonofil sayısını, plazma ve idrarda endojen kortizolu düşürdüğü gösterilmiş ve çörek otu yağının alerjik hastalıkların tedavisinde özellikle de alerjik
rinit tedavisinde adjuvan olarak kullanımının olumlu etkileri olabileceği bildirilmiştir. ENDİKASYONLARI: ZADE VİTAL NİGELİN, esansiyel yağ asitleri içeriği açısından zengindir. Antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ve ayrıca bazı kan lipid seviyelerinin düzenlenmesine, alerjik rinit tedavisine yardımcı olarak kullanılır. KONTRENDİKASYONLARI: Etkin maddeye veya
ZADE VİTAL NİGELİN’in herhangi bir bileşenine alerjisi olanlarda, gebelikte, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. UYARI VE ÖNLEMLER: Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalarda ZADE VİTAL NİGELİN’in günlük alınan dozu 2.7 g/günü aşmaması gerekmektedir. İçerdiği yardımcı maddeler nedeni ile herhangi bir uyarı gerektirmemektedir. Çörek out tohumu yağının antioksitosik
etkilerinden dolayı ZADE VİTAL NİGELİN gebelikte kullanılmamalıdır. Böbrek ve karaciğer hastalarında yapılmış yeterli güvenlilik çalışması olmadığından bu hasta gruplarında kullanılmamalıdır. 6 yaşın altındaki çocuklarda yapılmış yeterli güvenlilik çalışması bulunmadığından ve 6 yaşın altındaki çocuklarda kapsül yutma ile ilgili sıkıntı olabileceğinden, boğulma tehlikesine karşılık 6 yaşın altındaki çocuklarda
kullanımı önerilmemektedir. Çörek otu tohumları halk arasında süt salgısını artırıcı olarak kullanılmaktadır. Ancak laktasyonda kullanımında doktora danışılmalıdır. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: ZADE VİTAL NİGELİN’in kullanımı ile sıklığı bilinmemekle birlikte bulantı, kusma, ishal gibi gastrointestinal sisteme ait yan etkiler gözlenebilir. Bunların dışında herhangi bir istenmeyen etki bildirilmemiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Diğer ilaçlar veya tıbbi ürünlerle yapılmış etkileşim çalışması bulunmamaktadır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; ZADE VİTAL NİGELİN erişkinlerde günde 2-4 kapsül oral yolla alınır. ZADE VİTAL NİGELİN 6 yaş üstü kapsül yutabilen çocuklarda
günde 1-3 kapsül oral yolla alınır. RUHSAT / İZİN TARİH VE NUMARASI: 21.01.2014 - 2014/15. RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ: Zade Vital İlaç Kimya Gıda San. Ve Tic A.Ş. Fevzi Çakmak Mah. Ankara Yolu üzeri 6. km. 42050 Konya. ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ: Zade Vital İlaç Kimya Gıda San. Ve Tic A.Ş. Fevzi Çakmak Mah. Ankara Yolu üzeri 6. km. 42050 Konya.
SAKLAMA KOŞULLARI: Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE FİYATI: ZADE VİTAL NİGELİN 900 mg 60 yumuşak kapsüllük blister ambalajlarda 107,12 TL (13.03.2018). KÜB ONAY TARİHİ: 11.03.2014. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz. www.zadevital.com.tr. Herhangi
bir şüpheli advers reaksiyon TÜFAM’a bildirilmelidir. (www.titck.gov.tr; eposta: tufam@titck.gov.tr; tel:0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).
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