
Кожна капсула містить:
10:1 екстракт листя Трихозанту змієподібного (Trichosanthes 
dioica) – 120,0 мг, 10:1 екстракт кореня Спаржі (Asparagus 
racemosus) – 120,0 мг, 8:1 екстракт листя Папайї (Carica papaya) – 
120,0 мг, 6:1 екстракт кореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 
100,0 мг, 12:1 екстракт листя Вітексу (Vitex negundo) – 70,0 мг, 8:1 
екстракт кореня Вітанії (Withania somnifera) – 70,0 мг, 10:1 екст- 
ракт рослини Екліпти білої (Eclipta alba) – 50,0 мг, 7:1 екстракт 
фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 50,0 мг, 7:1 
екстракт фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 50,0 мг, 
5:1 екстракт фруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 
50,0 мг, желатинова капсула – 123,0 мг.
Поживна (харчова) цінність 100 г продукту: білків – 6,9 г; жирів – 
0,8 г; вуглеводів – 41,2 г.
Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту: 220 ккал.
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних 
консервантів, зроблено на основі лікарських рослин.
Форма випуску: желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%, № 30.

у сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей місці, 
при температурі від 5°С до 30°С та відносній вологості не більше 
ніж 80%.

3 роки від дати виготовлення.
Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

   

індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період 
лактації у жінок. Цей продукт не призначений для діагностики, 
лікування або попередження будь-яких хвороб, не слід вико- 
ристовувати як заміну повноцінного раціону харчування.           
Не використовуйте після закінчення терміну придатності, вказа-
ного на упаковці, або при порушенні цілісності упаковки.

Дієтична добавка не є лікарським засобом.
Зверніть увагу, що всі рекомендації й коментарі мають 
інформативний характер і не повинні використовуватися 
без консультацій з лікарями або фахівцями.
Самолікування може завдати шкоди вашому здоров’ю.

Для правильного та збалансованого травлення 
важливі три чинники:

По-перше, їжа має бути свіжа, місцевого походжен-
ня або принаймні сезонна, і приготовлена з турботою 
та любов’ю.

По-друге, треба уважно та грамотно підбирати 
раціон. Наш організм починає готуватися до прийому 
їжі та запускає процес травлення ще до того, як їжа 
потрапляє в шлунок. Також для травлення важливе 
почуття спокою та зібраності. Якщо під час їжі ви 
читаєте, перебуваєте за кермом, відволікаєтеся на 
комп’ютер і телефон, процес травлення однозначно 
не буде збалансованим.

По-третє, найкраще вживати їжу з 10-ї ранку до 2-ї 
години дня, тобто коли ферменти найбільш активні      
і травлення відбуватиметься найефективніше. Їжа        
в інший час негативно впливає на здатність організму 
перетравлювати й засвоювати її, а також давати енер-
гію на тривалий час.

Щоб зменшити навантаження на шлунок, необхід-
но вживати їжу через рівні проміжки часу й невели-
кими порціями. Останній прийом їжі має бути не 
пізніше, ніж за 3 години до сну. Оскільки в багатьох 
людей основні симптоми кислотного рефлексу про- 
являються в горизонтальному положенні, слід підня-
ти узголів’я ліжка на 10–15 см.

Режим харчування має бути антиоксидантним, 
тобто включати продукти, які знижують кислотність 
шлунка, виводять з організму шлаки, токсини та 
допомагають запобігти подальшому ушкодженню 
клітин стравоходу.

У раціон слід включити:

- помаранчеві й жовті фрукти (апельсини, мандари-
ни, грейпфрут, хурма, абрикос, персик) та овочі 
(гарбуз, перець) – у них містяться антациди, які 
природним шляхом знижують кислотність і заспоко-
юють біль, що виникає;

- печені помідори, батат, банан, а також свіжовичав-
лений лимонний сік, мед, яблучний оцет;

- продукти з високим вмістом калію, який олужнює 
кислоту шлунка та зменшує її кількість;

- сирі овочі та фрукти (броколі, авокадо);

- листова зелень (базилік, шпинат, салат, петрушка);

- ягоди (чорниця, ожина, журавлина) й ананас – 
містять бромелайн, який зменшує напад печії;

- горіхи (волоські, мигдаль, фісташки, фундук);

- насіння (гарбузове, соняшникове, кунжутне);

- м’ясо (нежирні частини курки, індички та нежирна 
яловичина);

- риба (усі нежирні види);

- крупи (рис, пшоно, овес);

- продукти з цільнозернового борошна – допомага-
ють підтримувати нормальний кислотно-лужний  
баланс шлункового середовища.

- алкоголь (особливо сухі сорти вин);

- газовані напої;

- чорний шоколад;

- копченості;

- кава та міцний чай;

- жирна їжа (фастфуд, жирне м’ясо й молочні продукти);

- ферментовані й оброблені продукти;

- ароматизовані продукти, що містять велику кіль- 
кість консервантів;

- гострі приправи та прянощі, а також свіжий часник, 
цибуля, імбир.

Вітанія (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану 
(3-α-тіглоілоксітропан), а також анагігрін, анаферін, 
кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню 
обмінних процесів в організмі.

Екліпта біла (Eclipta alba)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить нікотин і екліптин (алкалоїди), 
ведело- і диметилведелолактони, флавоноїди 
(лютеолін, апігенін), екліптол, амінокислоти, білки, 
дубильні речовини, вітамін А.
Застосовується при виразковій хворобі, запальних 
захворюваннях, включаючи ревматоїдний артрит, 
захворюваннях жовчного міхура та шкірних ін- 
фекціях.

Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості 
аскорбінову, а також нікотинову кислоту, каротин, 
рибофлавін, тіамін бромід, метіонін, триптофан, 
кальцій, залізо та фосфор.
Застосовують як стимулятор травлення, є допо- 
міжним засобом при діабеті, геморагії, діареї. 
Використовують при гастриті й дуоденіті.

Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті на 
дубильні речовини й галову кислоту.
Застосовують при захворюваннях шлунка та 
розладах кишечника.

Терміналія белерика (Terminalia belerica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті на 
дубильні речовини, містить галову, еллагову та 
хебулову кислоти, β-сітостерол і серцевий глікозид.
Застосовують при захворюваннях шлунка, печінки, 
лімфатичної системи та очей. Плоди використову-
ють як в’яжучий засіб та мозковий стимулятор.

Трихозант змієподібний (Trichosanthes dioica)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить велику кількість мінералів       
і вітамінів, органічні речовини (рибофлавін), багато 
крохмалю та масла. Калорійність продукту невели-
ка – як у звичайного огірка.
Антисептик із жарознижувальним ефектом, має 
протизапальні та в’яжучі властивості, допомагає 
при шкірних захворюваннях і екземі.

Спаржа (Asparagus racemosus)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська 
фармакопея.
Властивості: містить амінокислоту аспарагін, 
слиз, крохмаль, цукор, стирол.
Використовують як тонізуючий, відхаркувальний, 
жарознижувальний і сечогінний засіб, а також 
засіб, що сприяє лактації.

Папайя (Carica papaya)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить глюкозу та фруктозу, органіч-
ні кислоти, клітковину, білки, вітаміни С та А, 
бета-каротин, вітаміни В1, В2, В5 і D, калій, натрій, 
залізо, кальцій, фосфор.
Папайя – антиоксидант, має відлущувальний і від- 
білювальний ефект, сприяє омолодженню шкіри, 
надає пом’якшувальну дію, допомагає при шлун- 
ково-кишкових розладах і виразках.

Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін 
гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризи-
нової кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний   
і антисекреторний засіб при гіперацидному гастри- 
ті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої 
кишки.

Вітекс (Vitex negundo)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: листя й плоди містять іридоїди та 
флавоноїди, алкалоїди, дубильні речовини, кумари- 
ни, органічні кислоти (валеріанова, капронова, мас- 
ляна, мурашина, пропіонова, оцтова), ефірну олію.
Сприяє покращенню травлення, має тонізуючу та 
зміцнювальну дію.

КОРОТКИЙ ОПИС ТРАВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ

ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ КИСЛОТНОСТІ

ПРОДУКТИ, НЕ РЕКОМЕНДОВАНІ
ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ КИСЛОТНОСТІ

ПРОДУКТИ, РЕКОМЕНДОВАНІ 
ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ КИСЛОТНОСТІ

СКЛАД

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ:



Згідно з аюрведичною медициною, підвищена 
кислотність виникає внаслідок вживання надмірно 
кислої, гарячої та гострої їжі, великої кількості алкого-
лю, а також жирної, смаженої або подразнюючої їжі.

Причини виразкової хвороби – недотримання 
правил харчування та неправильний спосіб життя. 
Зокрема: переїдання, вживання несумісних продук-
тів, подразнюючої їжі та забруднених продуктів 
харчування, прийом їжі під час порушення травлен-
ня, що збільшує пітту (наприклад, негативні емоції та 
придушення природних позивів).

Ожиріння та вагітність також викликають шлунко-
во-стравохідний рефлюкс.

Список літератури*:
•  Scientific Basis for Ayurvedic Therapies (Наукова 

основа Аюрведичної терапії).
Lakshmi C. Mishra, Illustrations, ISBN 9780849313660 – 

CAT# 1366.
•  Ayurvedic Pharmacopoeia of India (Аюрведична 

фармакопея Індії).
Government of India, Ministry of health and family 

welfare (Ayush).
•  British Herbal Compendium (Британський трав’я-

ний компендіум) / Ed. P.R. Bradly. – Bournemouth, 1992.
•  Encyclopedie des Plantes Medicinales. – Laronsse, 

Milan, 1997.
•  European Pharmacopoeia (Європейська фармако-

пея). 2 end. – Part I. – France, 1980; Part II, 1991.
•  Рослинні ресурси СРСР. Т. 1. Сем. Magnoliaceae – 
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з точки зору Аюрведи. Індійська нетрадиційна 
медицина Аюрведа визнана Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я як ефективна система 
альтернативної або народної медицини.

Підвищена кислотність (амлапітта) – це захворю-
вання, яке виникає внаслідок утворення надмірної 
кількості кислоти в шлунку, що супроводжується 
відчуттям печії в роті та області серця. Цей стан 
проявляється при багатьох захворюваннях – від 
гепатиту та виразкової хвороби шлунка до шлунко-
во-стравохідного рефлюксу.

Підвищена кислотність переважно класифікується 
як відхилення в роботі шлунково-кишкового тракту, 
яке виникає через дисбаланс виділення ферменту.

Для підвищеної кислотності характерний рефлюкс 
кислотного соку зі шлунка, блювота, пекучий біль       
у грудях і головний біль.

- Гастроезофагеальний рефлюкс;
- Гастрит і дуоденіт;
- Диспепсія;
- Виразкова хвороба;
- Виразка шлунка;
- Езофагіт;
- Печія;
- Виразка дванадцятипалої кишки.

дорослим по 1 капсулі 1 раз на день за 30 хвилин до 
їжі або за рекомендацією лікаря. Не перевищувати 
денну норму. Перед вживанням рекомендовано 
проконсультуватися з лікарем.

до 4 тижнів. При необхідності можливе довготрива-
ле приймання. Дозування та тривалість можуть 
бути змінені фахівцем або лікарем зважаючи на 
стан пацієнта.

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ
ДІЄТИЧНИХ УМОВ ПРИ:ПІДВИЩЕНА КИСЛОТНІСТЬ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ:

ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ШЛУНКА
ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

В Аюрведі виразка шлунка та дванадцятипалої 
кишки – це захворювання шлунково-кишкового 
тракту, а саме – шлунка. Біль у животі під час трав-
лення – основний симптом цих захворювань.

Його причини можуть бути пов’язані з генетикою, 
раціоном, психологічним станом (стрес і емоції), ендо-
кринною системою та медикаментозною інтоксика- 
цією. Наслідок цих причин – розрив слизової оболонки 
шлунка або дванадцятипалої кишки (типові місця утво-
рення виразок). Може бути різниця в поширенні захво-
рювання, місці розташування виразки, симптоматиці 
або прогнозуванні виразки дванадцятипалої кишки та 
виразки шлунка, але наявність або відсутність будь-якої 
виразки визначається крихким балансом між чинника-
ми, які провокують її (кислота і пепсин), і чинниками, які 
захищають (несприйнятливість слизової оболонки).

Механізм захисту слизової оболонки шлунка            
й кишечника від провокуючих чинників, таких як 
вплив соляної та жовчної кислоти, вільних радика-
лів, утворення колоній Хелікобактер пілорі, несте-
роїдних протизапальних засобів тощо, в основному 
включає функціональні, гуморальні й нейрональні 
чинники. Це збігається з аюрведичною концепцією, 
за якою виразкова хвороба шлунка вносить дисба-
ланс між капхою (рівень вологості тіла) та піттою 
(вогонь, теплова енергія), які у свою чергу виклика-
ють утворення дефектів слизової оболонки.

Як описується в традиційній медицині, найпошире-
ніший симптом – це печіння в нижній частині грудної 
клітки або верхньому відділі черевної порожнини. 
Викликаний виразкою біль може не вщухати від           
30 хвилин до кількох годин. Додаткові можливі симп-
томи: втрата ваги, зниження апетиту, слабкість, нудота 
та блювота. Часом може здаватися, що біль у місці 
утворення виразки минув, але потім він різко поверта-
ється. Біль, викликаний виразкою, впливає на різних 
людей по-різному. Деякі відчувають біль відразу після 
їжі, тоді як інших кілька годин нічого не турбує.

Виробник сировини зареєстрований у:
Генеральній дирекції медичного здоров’я
та сімейного благополуччя, Уттаракханд, Індія.
Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).

Внесено до бази даних, технічні умови України,
04725970, /006825/0 від 24.05.2017 
Мінекономрозвитку України.

Звіт ДП «Науковий центр превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки ім. акад. Л. І. Медведя 
МОЗ України»
№ 3/8А-1254-17-64251Е від 27.04.2017.

Висновок: State Service of Ukraine for Food Safety and 
Consumer Protection / Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
ДСЕЕ – № 602-123-20-2/15274 від 18.05.2017.

Виробник: ТОВ «Форсаж Плюс»,
бульв. Верховної Ради, 21 б, приміщення 79,
м. Київ, 02094, Україна. Тел./факс: +38 (044) 503 08 40.
Адреса виробничих потужностей: вул. Промислова, 9, 
с. Проліски, Бориспільський р-н, Київська обл., 08322, 
Україна.

Замовник і власник торгової марки:
Amma Life Sciences Private Limited
вул. Алма-Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна

Вироблено відповідно до 
міжнародного стандарту

4 820206 520074 MEMBER OF NATIONAL AYURVEDIC
MEDICAL ASSOCIATION, USA
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