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екстракт камеді Гіркої мирри
(gum extract Commiphora mukul)

СКЛАД:
Кожна капсула містить:
• 10:1 екстракт камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 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 – 5,1 г; жирів – 0,8 г; вуглеводів – 43,3 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
функціонування суглобів.
СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ
УМОВ ПРИ: ревматоїдний артрит, запальна поліартропатія,
ревматоїдний бурсит, синовіт і тендосиновіт, ревматичний
артрит, попереково-крижовий радикуліт, остеохондроз хребта в дорослих, остеоартроз, заморожене плече; первинний
артроз суглобів, подагра.
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 приймання. 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 хвороб, не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається
легка послаблююча дія. Не використовуйте після закінчення 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 виробництва: 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, харчової 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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Гірка мирра
(Commiphora mukul)

Комміфора – Commíphora Jacq. (грец. Commiphora –
що дає камедь, або смолу). Різні види Комміфори з
сімейства Бурзерові – Burseraceae – невеликі листопадні дерева з трійчастим листям, лише іноді деревовидні чагарники.
Квітки дрібні, в кистях або колосках, криваво-червоного кольору.
Плід – кістянка.
Ростуть в Індії, Африці, на Аравійському півострові.
З різних видів Комміфори отримують камедесмолу, відому під назвою «мирра» – Gummi-resina
Myrrha (myrrha – від араб. murr – гіркий). Використовують для отримання мирри Комміфору
мольмоль – Commiphora molmol (molmol – місцева сомалійська назва), Комміфору бальзамну –
Commiphora opobalsamum, Комміфору Райта –
Commiphora wrightii, Комміфору Шимпера –
Сommiphora schimperi, Комміфору абіссінську –
Commiphora abyssinica (Berg.).

Камеде-смола міститься в паренхімі кори і витікає з надрізів або мимовільно. Після підсихання її
збирають. Це шматки різної величини, дуже гіркого смаку, легко кришаться і з водою утворюють
білувато-жовту емульсію. Горить світним полум’ям,
не плавиться.
Смола складається з резенів і смоляних ефірів.
До складу ефірної олії входять L-пінен, лимонен, евгенол, сесквітерпени та ін.
Застосовують камеде-смолу при катарах дихальних шляхів; як в’яжучий засіб при захворюваннях
шлунково-кишкового тракту і захворюваннях
ясен; зовнішньо як антисептичний засіб.
Цінуються сорти мирри з Сомалі і Йемену.
Застосовується в медицині Азії, Америки,
Африки і Європи. Також, мирра застосовується в
гомеопатії.
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