
 
СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  13:1 екстракт рослини Бакопи Моньє (Bacopa monnieri) – 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 – 4,4 г; жирів – 0,4 г; вуглеводів – 40,2 г. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:  
226 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 нервової системи.

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ 
УМОВ ПРИ: синдром хронічної втоми; розлад сну; психіч-
ний і поведінковий розлад, викликаний вживанням алко-
голю (тривога, депресія, психоз); депресивний епізод; 
розлад настрою (афективний); розлад пристосувальних 
реакцій; тривожний розлад (неуточнений); тривога; деп- 
ресія; психоз; стрес.

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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рослинний екстракт Індійського щитолисника
(plant extract Bacopa monnieri)
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Бакопа Моньє – (лат. Bacopa monnieri), або 
Брахмі – багаторічна трав’яниста повзуча росли-
на, вид роду Бакопа (Bacopa) сімейства Подорож-
никові (Plantaginaceae). Вид названий на честь 
французького ботаніка Луї Гійома Лемоньє.

Стебло сланке до 60 см завдовжки.

Листки сидячі, майже суккулентні, супротивні, 
7-20 мм завдовжки, лопатчасті з неясногородча-
тими краями.

Квіти п’ятичленні, дзвоникоподібні, поодинокі в 
пазухах листків.

Плід – коробочка.

У медицині використовується вся рослина, яка 
містить алкалоїди: брахмін, герпестин; сапоніни.

Бакопа Моньє – лікарська рослина, що застосову-
ється в аюрведичній медицині для поліпшення 
пам’яті або як засіб, що підсилює мозкову активність.

Широко поширена головним чином в тропічних і 
частково субтропічних країнах.

У традиційній медицині сапоніни і бакозіди, 
одержувані з бакопи, використовують для від- 
новлення когнітивної діяльності, при розладах 
пам’яті (хвороба Альцгеймера) і лікуванні розсія-
ної уваги.

Екстракт бакопи Моньє бореться з когнітивни-
ми розладами через підвищення холін-ацети-
лазної активності, вивільнення ацетилхоліну і 
зв’язування з мускариновим холінергічним ре- 
цептором.

У літературі є дані, що при прийомі 165 міліграмів 
бакопи двічі в день протягом 14 тижнів у гіперак-
тивних дітей підвищується увага, при прийомі від 
300 міліграмів бакопи Моньє в день у дорослих 
людей відбувається поліпшення пам’яті і знижен-
ня ризику виникнення хвороби Альцгеймера.

Застосовується в азіатській медицині, в Америці, а 
також в західноєвропейській медицині як кардіо-
тонічний, антиаритмічний, діуретичний і пронос-
ний засіб.
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