
 
СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  10:1 екстракт фруктів Якірців сланких (Tribulus terrestris) – 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 – 4,8 г; жирів – 0,7 г; вуглеводів – 40,2 г.  

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:  
224 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 чоловічої сечостатевої та репродуктив-
ної системи.

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ 
УМОВ ПРИ: синдром хронічної втоми, імунодефіцит, сексу-
альна дисфункція, передчасна еякуляція, відсутність або 
втрата сексуального потягу, дефектна сім’яна рідина, 
розлад сну, розлад пристосувальних реакцій, запальна 
хвороба передміхурової залози, хронічний простатит.

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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Якірці сланкі, або Якірці наземні (лат. Tríbulus terréstris) – 
однорічна трав’яниста рослина, що росте в помірному і 
тропічному кліматі в Південній Європі, Південній Азії, в 
Африці і північній Австралії; вид роду Якірці сімейства 
Парнолистові (Zygophylláceae).

Коріння тонке; стебла гіллясті, розпростерті по землі.

Листя парноперисте, супротивне.

Дрібні жовті квітки розташовані поодиноко в пазухах 
листків.

На території країн СНД рослина має широкий ареал, що 
включає південь України, Молдови, Крим, Кавказ і Середню 
Азію. Введена в культуру.

Рослина росте на ущільнених грунтах, що піддаються антро-
погенному впливу і витоптуванню свійськими тваринами, в 
тому числі на стежках, сільських дорогах.

В якості лікарської сировини використовують траву якірців 
сланких (лат. Herba Tribuli terrestris), яку заготовляють під час 
цвітіння і плодоношення: висмикують з корінням, потім 
сушать під навісами. Термін зберігання сировини 5 років.

Хімічний склад рослини
У якірців сланких були знайдені сапоніни, флавоноїди, 
глікозиди, алкалоїди, дубильні речовини, стерини, поліса-
хариди. Стероїдні глікозиди (близько 2,8% але не менше 
0,7%, від сирої ваги), агліконом яких є діосгенін.

Був виділений протодіосцин, що вважається відповідаль-
ним за підвищення рівня тестостерону. Виявлено значні 
розбіжності в складі якірців сланких, з переважанням про- 
тодіосцину, в якірців які ростуть в Східній Європі і Півден-
но-Західній Азії, на відміну від якірців які ростуть в Індії, 
В’єтнамі та очевидно Китаї, де схоже росте інший різновид 
трави. Також були виявлені прототрібестин, псевдопрото-
діосцин, діосцин, трібестин, трібулозин, рутин. Був виділе-
ний також флавоноїд астрагалін, що може частково пояс-
нити кардіопротекторні властивості якірців сланких. Знай-
дено також 25 флавоноїдних глікозидів, з найбільшим 
вмістом кемпферолу, кверцетину, ізорамнетину і 3-гентіо-
біоциду.

Сума стероїдних глікозидів під назвою трібуспонін має 
виражену антисклеротичну дію. Його застосовують в меди-
цині при атеросклерозі, що поєднується з гіпертонією і 
стенокардією.

У народній медицині, якірці сланкі застосовують сотні 
років, для лікування всіх видів нервових захворювань, для 
розчинення каменів в нирках, як сечогінний засіб, при 
коліках і болях у попереку, вушних захворюваннях, як 
протиотруту з вином, а також для посилення і зміцнення 
потенції. Використовують їх і як тонізуючий засіб в’яжучий і 
антигіпертензивний.

В Азербайджані різні органи рослини, в більшості випад-
ків надземна частина, цілком вживаються проти гонореї, 
проти хвороб очей, при ревматичних болях, хворобах 
нирок, як зовнішній засіб і для косметичних цілей.

На Кавказі вживається при гонореї, проносі, очних і горло-
вих запаленнях.

У народній медицині Болгарії рослина використовується 
для лікування імпотенції.

У народній медицині Ірану, якірці сланкі застосовують 
для позбавлення від каменів в нирках, як сечогінний, 
проносний засіб, для припарок, проти сифілісу.

У Непалі місцевими травниками, у вигляді відвару всереди-
ну, при інфекціях сечостатевого тракту.

В індійській медицині відвар якірців використовують при 
болях у нижній частині спини, радикуліті, запаленні органів 
малого тазу і крижів, сухому кашлі і розладах дихання. Для 
стимуляції виділення шлункового соку, лікування сечо-
кам’яної хвороби, диспное, хвороб серця. У Аюрведі, для 
лікування імпотенції, венеричних захворювань, а також 
сексуальної слабкості. У медицині Унані, якірці використо-
вуються як сечогінний, м’яке проносне і загальнозміцнюю-
чий засіб.

У традиційній китайській медицині, плоди якірців вико-
ристовувалися для лікування очей, набряків, здуття живота, 
патологічних білей та сексуальної дисфункції. Якірці опису-
ються як дуже цінний лікарський засіб в Shern-Nong фарма-
копеї (найстаріша відома фармакологічна робота в Китаї) 
для відновлення пригнобленої печінки, лікування ущіль-
нень у грудях, маститу, метеоризму, гострого кон’юнктивіту, 
головного болю і вітиліго. У Китаї різні частини цієї рослини 
використовують для лікування різних захворювань. Так 
листя якірців, застосовують при блювоті, діареї, закладено-
сті носу, нежиті, свербінні шкіри, корості, фурункулах. Квітки 
при вітиліго. Плоди при головному болі, запамороченнях, 
болях в грудях, аменореї, вітиліго, при різних захворюван-
нях печінки, кропивниці, екземі.

Якірці сланкі не можна застосовувати вагітним і годуючим 
мамам, при нирковій недостатності, індивідуальній непере-
носимості. Слід дотримуватися дозування так як в великих 
кількостях якірці сланкі здатні надавати зайве навантажен-
ня на нирки, причому у спиртового екстракту цей ефект 
набагато більш виражений.

Якірці сланкі 
(Tribulus terrestris)

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

GOKSHURA ULTRAGOKSHURA ULTRA
Гокшура Ультра


	208x295_Favordil_new
	208x295_I_Care_new
	208x295_Kleenza_new
	208x295_Krumi_new
	208x295_M-Vita_new
	208x295_Soberex_new
	208x295_Stonil_new
	208x295_Triphala_new
	208x295_Verico_new
	v2_208x295_Amalaki_new
	v2_208x295_Arjuna_new
	v2_208x295_Ashwagandha_new
	v2_208x295_Brahmi_new
	v2_208x295_Gokshura_new
	v2_208x295_Guggul_new
	v2_208x295_Moringo_new
	v2_208x295_Papain_new



