
 
СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  10:1 екстракт кори Терміналії арджуни (Terminalia arjuna) – 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 – 4,2 г; жирів – 0,6 г; вуглеводів – 40,0 г. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:  
221 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 раці- 
онах дієтичного харчування як джерело комплексу біологіч-
но активних речовин рослинного походження з метою 
створення оптимальних дієтолоrічних умов для підтримки 
функціонального стану серцево-судинної системи.

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ 
УМОВ ПРИ: гіпертензивна хвороба серця, нестабільна стено-
кардія з гіпертензією, перенесений у минулому інфаркт міокар-
да з гіпертензією, атеросклеротична серцево-судинна хвороба, 
ангіна Пекторіс, прискорене серцебиття, захворювання коро-
нарної артерії, гіпертонія, альбумінурія, дисліпідемія.

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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екстракт кори Терміналії арджуни
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Кукубха, Арджуна, Терміналія арджуна (лат. 
Terminalia arjuna) – один з видів Терміналії, рід 
великих дерев сімейства квіткових рослин Комб-
ретові (Combretaceae).

У дикому вигляді Терміналія арджуна зустрічаєть-
ся на Індійському субконтиненті на південь від 
Гімалаїв, від кордонів з Пакистаном на заході до 
Бангладешу на сході, також росте на Шрі-Ланці. 
Найбільш поширена Терміналія арджуна в Бенга-
лії і центральній Індії.

Арджуна — дерево, що досягає висоти 20-25 м, з 
товстою, світло-сірою корою, що виділяє молоч-
ний сік. Цвіте Терміналія арджуна в залежності від 
регіону в березні-червні або в серпні-вересні, а 
плодоносить у вересні або в листопаді-грудні.
Плід дерев’янистий, довжиною 2,5-5 см.
Листя блідо-зелені.

Арджуна широко використовується в народ-
ній медицині, згадується ще в Аюрведі: «Ми 
знайшли рослину, яка творить такі чудеса, що 
важко собі уявити, що вона існує в реальності».

Для медичних цілей використовують кору, 
листя і плоди. У корі містяться таніни, сапоніни, 
флаваноїди, кислоти, кальцій, магній, цинк, мідь. 
Листя надають тонізуючу дію.

Арджуна має тонізуючі, в’яжучі, ранозагоюваль-
ні, антисептичні, охолоджуючі властивості.

Кукубха – природний тонік, расаяна, балансує 
весь організм і системи його життєдіяльності. Крім 
того, це один з основних кардіотоніків в Аюрведі.

Лікувальні властивості Терміналії арждуни:
•  як кардіотонік (Кора дерева має антиішемічну та 

кардіопротекторну захисну дію і використову-
ється при лікуванні ішемічної хвороби серця, 
серцевої недостатності, серцевих клапанних 
аномаліях, нормалізує серцевий ритм і зміцнює 
серцевий м’яз. Клінічні дослідження показали, 
що в 40% випадках імемічної хвороби серця 
арджуна виявилася вельми ефективною);

•  при гіпертонії, для нормалізації тиску;
•  при цирозі печінки;
•  при хронічному бронхіті, супроводжуючим сер- 

цеві захворювання, тонізує легені;
•  для зниження рівня холестеролу;
•  для поліпшення кровообігу;
•  при стресі, нервозності і занепокоєнні, втомі, 

безсонні;
•  для підвищення імунітету, дає приплив енергії;
•  для загоєння тканин, зупиняє кровотечі;
•  при головних болях, покращує пам’ять і концен-

трацію;
•  як афродизіак, збільшує статевий потяг і потенцію.

Терміналія арджуна 
(Terminalia arjuna)
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