
 

СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  12:1 екстракт листя Алое вера (Aloe vera) – 120,0 мг,
•  10:1 екстракт кори Терміналії арджуни (Terminalia arjuna) – 120,0 мг, 
•  12:1 екстракт рослини Андрографісу волотистого (Andrographis 

paniculata) – 110,0 мг,
•  12:1 екстракт коріння Часнику (Allium sativum) – 100,0 мг,
•  10:1 екстракт рослини Центелли азіатської (Centella asiatica) – 100,0 мг,
•  10:1 екстракт камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 100,0 мг,
•  4:1 екстракт коріння Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 100,0 мг,
•  5:1 екстракт фруктів Перцю довгого (Piper longum) – 50,0 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 – 6,6 г; жирів – 0,9 г; вуглеводів – 46,3 г. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:  
231 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 
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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Алое вера (Aloe vera)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Росій-
ська фармакопея.
Властивості: містить С-глікозиди та смоли.
Основне застосування – як проносний (очи- 
щувальний) засіб. Застосовують при захворю-
ваннях очей, виразковій хворобі шлунка та 
дванадцятипалої кишки, бронхіальній астмі й 
інших захворюваннях.

Терміналія арджуна (Terminalia arjuna)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить етрітерпенові сапоніни, 
флавоноїди, фітостероли, таніни, галову й 
еллагову кислоти, а також кофермент убіхінон, 
вітаміни С та E, цинк, магній, мідь і кальцій.
Має антиішемічну й кардіопротектну захисну 
дію та використовується при лікуванні ішеміч-
ної хвороби серця, серцевої недостатності, 
сприяє нормалізації серцевого ритму та зміц- 
ненню серцевого м’язу.

Андрографіс волотистий (Andrographis paniculata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить дітерпеноїди, флавоно-
їди, полісахариди й солі калію.
Використовують у комплексному лікуванні гри- 
пу та застуди, при захворюваннях верхніх ди- 
хальних шляхів, бронхітах і бронхіальній астмі, 
ларингіті, фарингітах, тонзилітах, гострому та 
хронічному кашлі, як жарознижуючий засіб.

Часник (Allium sativum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фарма-
копея.
Властивості: містить ефірну олію, глюкозид 
алін, йод, полісахариди, сірковмісні речовини 
та фітонциди.
Застосовується при атонії кишечника, метеориз-
мі, колітах, дизентерії та як ефективний проти-
гельмінтний засіб, сприяє припиненню процесів 
гниття та бродіння в кишечнику, вживають при 
гіпертонічній хворобі й атеросклерозі. Є пози- 
тивні результати при лікуванні трихомонадних 
кольпітів, деяких захворювань вуха, легенів, 
гнійних виразок і ран тощо.

Центелла азіатська (Centella asiatica)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, багате на 
пінен, мірцен та інші моно- і сесквітерпеноїди; 
стероїдні сполуки.
Застосовують як стимулюючий і тонізуючий 
засіб, що сприяє поліпшенню обміну речовин, 
при бронхітах, бронхіальній астмі, туберкульозі.

Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, пектини, 
слиз, смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептич-
ні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетич-
ні, протизапальні, протиспазматичні, раноза-
гоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.

Пікрориза курроа (Picrorhiza kurroa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні 
глікозиди – пікрозиди I і II та куткозид.
Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі, 
антисептичні, антибактеріальні й імуномо-
дулюючі властивості.

Перець довгий (Piper longum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фарма-
копея.
Властивості: корінь містить алкалоїди піперидин    
і піперлонгумінін, дигідростігмастерол, восковий 
алкалоїд N-ізобутіл-декатранс-2-транс-4-діенамід, 
терпенові речовини.
Має сильну антисептичну дію й тонізує органи 
шлунково-кишкового тракту. Сприяє підвищен-
ню апетиту, секреції шлунка та підшлункової 
залози, допомагає усунути застій жовчі й нудоту.
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