
 
СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  10:1 екстракт кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 300,0 мг, 
•  8:1 екстракт листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 200,0 мг, 
•  7:1 екстракт фруктів Терміналії хебули (Terminalia chebula) – 100,0 мг, 
•  7:1 екстракт фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) –100,0 мг, 
•  5:1 екстракт квітки Гвоздики (Syzygium aromaticum) – 100,0 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 – 5,2 г; жирів – 0,5 г; вуглеводів – 40,3 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 очей. 

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ 
УМОВ ПРИ: глаукома, синдром сухого ока, ячмінь, вікова 
макулярна дегенерація, кон'юнктивіт.

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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Створює оптимальні дієтологічні умови
для функціонування очей



Берхавія розлога (Boerhavia di�usa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея
Властивості: насіння містить жирні кислоти, 
алантоїн, коріння – алкалоїди. Рослина є 
джерелом фітоекдизонів.
Використовується при лікуванні жовтяниці. 
Коріння застосовується як діуретичний, моло- 
когінний, відхаркувальний, шлунковий засіб. 
Насіння надає тонізуючу та вітрогінну дію, а 
листя стимулює апетит.

Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Росій-
ська, Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить 40-60% жирної 
олії, а також сліди валеріанової кислоти та 
0,1% маргосспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисеп-
тичний, антибактеріальний, проносний і гіпо- 
глікемічний засіб, при шкірних захворюван-
нях, діареї, харчових розладах, як засіб, що 
сприяє очищенню крові.

Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості 
аскорбінову, а також нікотинову кислоту, 
каротин, рибофлавін, тіаміну бромід, метіонін, 
триптофан, кальцій, залізо та фосфор.
Застосовують для нормалізації функцій усіх 
систем і органів, для зняття запальних проце-
сів, регенерації тканин, імунного захисту, 
підвищення розумових здібностей, омоло-
дження організму та захисту від шкідливих 
впливів, для запобігання старіння, очищення 
печінки та інших систем і органів.

Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: плоди містять дубільні речовини 
та галову кислоту, а також таніни, β-сітостерол 
та антиоксиданти.
Застосовується як серцевий тонізуючий засіб, 
при розладах кишечника, кашлі, збільшенні 
селезінки, гемороїдальних і маткових крово-
течах, вважається ефективним засобом при 
лікуванні бактеріальної дизентерії.

Гвоздика  (Syzygium aromaticum)
Джерело: Аюрведина, Британська, Європей-
ська фармакопея.
Властивості: бруньки гвоздики містять вели- 
ку кількість   ефірної олії, до складу якої вхо- 
дить  евгенол,  ацетилевгенол, а також  дубиль-
ні речовини,   органічні кислоти   (олеанолова 
кислота),  слиз,  жири.
Використовують як антисептик при деяких 
захворюваннях шкіри та слизових оболонок, 
при стригучому лишаї.
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