
 
СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  7:1 екстракт фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 

800,0 мг,
•  желатинова капсула – 123,0 мг.
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних 
консервантів, зроблено на основі лікарських рослин.

ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ 100 г продукту:  
білків – 5,5 г; жирів – 0,6 г; вуглеводів – 41,4 г. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:  
220 ккал. 

ФОРМА ВИПУСКУ: 
желатинові капсули масою по 923,0 мг±7%, тридцять капсул 
(№З0) у полімерному флаконі. Повний курс.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СПОЖИВАННЯ: 
може бути рекомендована лікарем для використання в 
раціонах дієтичного харчування як джерело комплексу 
біологічно активних речовин рослинного походження з 
метою створення оптимальних дієтолоrічних умов для 
функціонування імунної системи та органів травлення.

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ 
УМОВ ПРИ: будь-якому захворюванні: (порушення метабо-
лізму, виснаження, зниження імунітету, занепад сил, фізична, 
розумова, сексуальна слабкість і депресія), слабке травлен-
ня і зниження апетиту, синдром імунодефіциту, синдром 
хронічної втоми, неприємний запах з рота, закреп, геморой.

СПОСІБ ТА ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ:
Дорослим по 1 капсулі 1 раз на день за 30 хвилин до їжі або 
за рекомендацією лікаря. Не перевищувати денну норму, до 
4 тижнів. При необхідності можливе довготривале прийман-
ня. Дозування та тривалість можуть бути змінені фахівцем 
або лікарем зважаючи на стан пацієнта. Перед вживанням 
рекомендовано проконсультуватися з фахівцем або лікарем.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ: 
Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, 
період лактації у жінок. Цей продукт не призначений для 
діагностики, лікування або попередження будь-яких хво- 
роб, не слід використовувати як заміну повноцінного раціо-
ну харчування. Побічних явищ та ускладнень після застосу-
вання не спостерігалось. В окремих випадках відзначається 
легка послаблююча дія. Не використовуйте після закінчен-
ня терміну придатності, вказаного на упаковці, або при 
порушенні цілісності упаковки.

Дієтична добавка не є лікарським засобом.
Самолікування може завдати шкоди вашому здоров’ю.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 
3 роки від дати виготовлення. Номер партії та дата виробни-
цтва: вказано на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
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%.

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. ТУ У 10.8-39622483-001:2015.

ЗВІТ ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчо-
вої 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, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ: 
Амма Лайф Саенсіз ТОВ, 
вул. Алма - Атинська, 2/1, 
м. Київ, 02090, Україна.
тел.: +380676031932, www.amma.ua. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ: 
просп. Правди, 80-В, м. Київ, Україна.
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Ембліка лікарська  (Філлантус ембліка) – 
Phyllánthus émblica  L.  =  Émblica o�cinális Gaertn. 
(від грец. phyllon – лист і anthos – квітка; латиніз. 
бенгальської назв. росл.  amlaki) – плодове 
дерево, один з видів роду  Філлантус. Один з 
добре відомих міробаланів, які мають торгову 
назву «ембліка».

Інші назви: амла, амалакі, індійський агрус, 
емблік, міробалан сірий.

Це листяне дерево з сімейства молочайних, що 
досягає 4-5 м у висоту. Стовбур має кору коричне-
вого кольору з легко відділяючимися шарами.

Листя маленькі, 10-13 мм завдовжки і 2-3 мм 
завширшки.

Квітки одностатеві, непоказні, зеленого кольору. І 
чоловічі, і жіночі квітки зібрані в кисті, розташова-
ні в пазухах листків. Чоловічі квітки розташову-
ються нижче жіночих. Цвіте взимку і влітку.

Плоди круглі, гладкі, з зазублинами біля основи, 
мають шість рівних ліній, що розділяють плід на 
шість рівних частин або сегментів. Плоди у міру 
дозрівання набувають цегляно-червоне забарв-
лення і вяжучий, терпкий, дуже кислий смак.

Плоди містять в значній кількості аскорбінову 
кислоту, а також нікотинову кислоту, каротин, 
рибофлавін, тіаміну бромід, метіонін, триптофан, 
кальцій, залізо, фосфор. У плодах багато флавоно-
їдів, дубильних речовин і пектину.

Насіння містить протеолітичні і літолітичні фер-
менти, ефірну олію.

Зростає в сухих модринових лісах в різних райо-
нах Центральної і Південної Індії, на Цейлоні, 
Мадагаскарі, Малайї, в Китаї. Широко культиву-
ється в Південній і Північній Америці, на Кубі, в 
Пуерто-Ріко, Панамі та інших районах Централь-
ної Америки.

Плоди широко використовуються як в свіжому 
вигляді, так і для приготування різних соків, 
напоїв, лікарських препаратів. Це один з найпо-
ширеніших протицинготних лікарських засобів.

Використовується у вигляді лікувальних пастилок 
і таблеток. В індійській медицині застосовується 
при лікуванні запалення легенів, туберкульозу 
легенів, а також в якості стимулятора травлення, 
засобу для лікування діабету, геморагії, діареї. 
Плоди служать сировиною для отримання вітамі-
ну С і різних екстракційних препаратів.

Філлантус ембліка 
(Phyllanthus emblica)
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