ȂȳȠȜȘȜȚȝșȓȘȟȖțȎȜȟțȜȐȳ
ȓȘȟȠȞȎȘȠȳȐșȳȘȎȞȟȪȘȖȣȞȜȟșȖț
Натуральні Актуальні Ефективні Доступні

ȄǥǹȌȇǮǿǶǹǮǾǼǿǹǶǻ

У процесі тривалого пізнання і пристосування до навколишнього середовища, людина придбала досвід лікування багатьох хвороб своїх, а потім і тварин. Століттями накопичувався досвід народів в лікуванні хвороб рослинними засобами, кращі з них закріплювалися і передавалися з покоління в покоління.
Українська компанія «Амма Лайф Саєнсіз» є виробником фітокомплексів для людей і тварин. Їх склад заснований
на фундаментальних принципах індійської системи традиційної медицини «Аюрведа». Перевага Аюрвердичних
лікарських продуктів перед багатьма синтетичними препаратами полягає в тому, що речовини, які в них містяться,
діють на організм тварини комплексно.
Наші фітокомплекси містять вітаміни, мінерали, біологічно активні стероїди, алкалоїди, глікозиди, таніни та антиоксиданти в природному стані.
Екстракти лікарських рослин, що входять до складу нашої продукції:
tнауково досліджені на безпеку та ефективність;
tне містять хімічних речовин і консервантів;
tне містять токсичних елементів та ГМО.
Рослини збирають у горах і долинах Гімалаїв, тропічних лісах Індії, на Шрі-Ланці та на інших екологічно чистих
територіях. Багато рослин вирощують на плантаціях без використання хімічних добрив і пестицидів.
Фітокомплекси виготовляють на сучасному обладнанні, але із збереженням традиційних формул.

Країна походження сировини: Індія (India).
Виробник сировини зареєстрований
у «Генеральній дирекції медичного здоров’я
та сімейного благополуччя», Уттаракханд, Індія.
Відповідає міжнародним стандартам.

Стоніл Вет

Огірок звичайний (Cucumis sativus)
Джерело: Аюрведична, Російська, фармакопея.
Властивості: плоди містять хлорофіл, каро- тин,
ʘʻʨʖʢʻʣʞ11 $ʻ# ʢʖʠʦʤʻʢʻʠʦʤʛʡʛʢʛʣʨʞ ʖʨʖʠʤʜ
багато калію та магнію.
Застосовують як ефективний сечогінний, жовчогінний і проносний засіб.

ǲșȭȟȓȥȜȐȖȐȳȒțȜȴȟȖȟȠȓȚȖȘȜȠȳȐ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʠʤʦʞʀʦʖʨʛʘʖʣʩʦʘʖʡʖ $SBUBFWBOVSWBMB o ʢʙ
tʥʡʤʚʻʘʕʠʻʦʬʻʘʧʡʖʣʠʞʫ 5SJCVMVTUFSSFTUSJT o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʴɷʖʚʖʣʩʨʤʘʧʨʤʡʞʧʨʤʙʤ #FSHFOJBMJHVMBUB o ʢʙ
tʣʖʧʻʣʣʵʄʙʻʦʠʖʝʘʞʭʖʟʣʤʙʤ $VDVNJTTBUJWVT o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɹʻʙʦʤʪʻʡʞʧʥʻʣʤʝʞ )ZHSPQIJMBTQJOPTB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʅʻʠʦʤʦʞʝʞʠʩʦʦʤʖ 1JDSPSIJ[BLVSSPB o ʢʙ
tʣʖʧʻʣʣʵɺʤʡʻʫʤʧʩʚʘʤʠʘʻʨʠʤʘʤʙʤ %PMJDIPTCJøPSVT o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʛʦʫʖʘʻʼʦʤʝʡʤʙʤʼ #PFSIBWJBEJòVTB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʖʧʛʦʬʛʡʞʧʨʖ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ
tʠʤʦʞʊʻʠʩʧʖʗʛʣʙʖʡʲʧʲʠʤʙʤ 'JDVTCFOHIBMFOTJT o ʢʙ
ʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRTʃʛʢʻʧʨʞʨʲʙʛʣʛʨʞʭʣʤʢʤʚʞʪʻʠʤʘʖних організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ʇʈʄʃɭʁɸɻʈ ʘʤʡʤʚʻʴʨʲʥʦʤʨʞʝʖʥʖʡʲʣʞʢʞ ʧʛʭʤʙʻʣʣʞʢʞ ʧʥʖʝʢʤʡʻʨʞʭʣʞʢʞ
та діуретичними властивостями, попереджують ймовірність утворення
каменів у нирках і сечових шляхах, сприяють їх розчиненню і виведенню
з організму. Нормалізує кислотно-лужний баланс сечі.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ʇʈʄʃɭʁ ɸɻʈ ʝʖʧʨʤʧʤʘʩʴʨʲ ʠʤʨʖʢ ʚʡʵ ʥʦʤʪʻʡʖʠʨʞʠʞ ʨʖ ʘ ʠʤʢʥʡʛʠʧʻ ʝ
лікарськими препаратами при лікуванні хвороб нирок і сечовивідних
ʮʡʵʫʻʘoʥʻʹʡʤʣʛʪʦʞʨʩ ʙʡʤʢʛʦʩʡʤʣʛʪʦʞʨʩ ʬʞʧʨʞʨʩ ʧʛʭʤʠʖʢhʵʣʤʼʫʘʤʦʤби та після хірургічних втручань по видаленню сечових каменів.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʖʗʤʝʢʻʮʩʴʨʲʘʢʻʧʨ
ʠʖʥʧʩʡʞʝʘʤʡʤʙʞʢʠʤʦʢʤʢʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʠʤʨʞʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝ
ʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
Бадан язичковий (Bergenia ligulata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить арбутин, катехін, галову
ʠʞʧʡʤʨʩ  ʠʦʤʫʢʖʡʲ   ʢʻʣʛʦʖʡʲʣʻ ʦʛʭʤʘʞʣʞ 
ʘʻʨʖʢʻʣʞ  ʖʡʲʗʩʢʻʣ    ʙʡʴʠʤʝʩ    ʧʡʞʝ 
золу.
Застосовують для виведення каменів з нирок.

Кратева нурвала (Crataeva nurvala)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить церіловий спирт, лупеолу,
бетулінову кислоту, діосгенін, феноли, сапоніни,
дубильні речовини, флавоноїди, кумарин, вуглеводи.
Використовується як сечогінний засіб, застосовується при захворюваннях сечовивідних шляхів,
включаючи сечокам’яну хворобу, гіпертрофію
передміхурової залози, інфекції нейрогенного
сечового міхура й сечовивідних шляхів.

Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіʣʤʘʞʟ ʖʡʠʖʡʤʼʚ ʢʖʙʣʤʪʡʤʦʞʣ ʻ ʖʝʤʨʞʧʨʻ ʤʧʣʤʘʞ o
холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і
сприяють очищенню крові.

Якірці сланкі (Tribulis terrestris)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни (не менше
ʣʻʜ  ʖʙʡʻʠʤʣʤʢʵʠʞʫʹʚʻʤʧʙʛʣʻʣ
Мають протимікробну, протисклеротичну, протизапальну, судинорозширювальну, антикоагулянтну, жовчогінну та сечогінну дію. Застосовуються як сечогінний засіб, для виведення каменів із
сечового міхура та нирок.

Гігрофіла спіноза (Hygrophila spinosa)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить складні ефіри аліфатичного
ʦʵʚʩʤʠʧʤʙʛʣʨʦʻʖʠʤʣʨʖʣʻʡʖʬʛʨʖʨʻʢʛʨʞʡʣʛʠсілтетракозаноат, бутелін, лупеолу, стигмастерол і
β-сітостерол, ліноленову та пальмітинову кислоту.
Застосовують при водянці, гонореї, обструкції
ʥʛʭʻʣʠʞ ʨʖ ʣʞʦʠʤʘʞʫ ʠʖʢʛʣʵʫ ʈʖʠʤʜ ʘʞʠʤʦʞʧ
товують при безсонні.

Доліхос двоквітковий (Dolichos biflorus)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: насіння має приємний і терпкий смак,
ʣʖʚʖʹʤʫʤʡʤʚʜʩʴʭʩʚʻʴɺʤʥʤʢʖʙʖʹʜʞʘʡʛʣʣʴʘʧʻʫ
органів і тканин тіла, сприяє зупиненню проносу та
кровотечі. Рекомендовано при гострих розладах
ʧʡʞʝʤʘʞʫ ʮʡʵʫʻʘ ʈʤʣʻʝʩʹ ʣʛʦʘʤʘʩ ʧʞʧʨʛʢʩ  ʡʛʙʠʞʟ
афродизіак.

Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
ʖʡʖʣʨʤʼʣ  ʠʤʦʛʣʻ o ʖʡʠʖʡʤʼʚʞ  ʤʧʣʤʘʣʞʟ ʻʝ ʵʠʞʫ o
пунарнавін. Рослина містить фітоекдизони.
Високоефективний засіб, що допомагає зняти різні
ʘʞʚʞʣʖʗʦʵʠʻʘoʘʖʜʠʻʣʖʗʦʵʠʞʥʦʞʖʡʛʦʙʻʼ ʫʘʤʦʤʗʖʫʧʛʦʬʵ ʠʦʤʘʻ ʖʣʛʢʻʼ ʝʖʥʖʡʛʣʣʵʫʧʩʙʡʤʗʻʘʈʖʠʤʜ
використовують як тонізуючу рослину для нирок.

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 процесів, регенерації тканин, імунного захисту, підвищення розумових здібностей, омолодження організму та захисту
від шкідливих впливів, для запобігання старіння,
очищення печінки та інших систем і органів.

Лівофер Вет

Екліпта біла (Eclipta alba)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить нікотин і екліптин (алкалоїди), ведело- і диметилведелолактони, флавоноїди (лютеолін, апігенін), екліптол, амінокислоти,
білки, дубильні речовини, вітамін А.
Застосовується при виразковій хворобі, запальних захворюваннях, включаючи ревматоїдний артрит, захворюваннях жовчного міхура та шкірних
інфекціях.

ǲșȭȝȓȥȳțȘȖȳȠȞȎȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖȘȜȠȳȐ
ȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʦʤʧʡʞʣʞɶʣʚʦʤʙʦʖʪʻʧʩʘʤʡʤʧʞʧʨʤʙʤ "OESPHSBQIJTQBOJDVMBUB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʛʦʫʖʘʻʼʦʤʝʡʤʙʤʼ #PFSIBWJBEJòVTB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɻʠʡʻʥʨʞʗʻʡʤʼ &DMJQUBBMCB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞʈʛʪʦʤʝʻʼʥʩʦʥʩʦʣʤʼ 5FQISPTJBQVSQVSFB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʅʻʠʦʤʦʞʝʞʠʩʦʦʤʖ 1JDSPSIJ[BLVSSPB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɸʻʨʛʠʧʩ 7JUFYOFHVOEP o ʢʙ
tʥʡʤʚʻʘʅʖʧʡʲʤʣʩʭʤʦʣʤʙʤ 4PMBOVNOJHSVN o ʢʙ
tʣʖʧʻʣʣʵʌʞʠʤʦʻʴʝʘʞʭʖʟʣʤʙʤ $JDIPSJVNJOUZCVT o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʀʖʧʻʼʨʦʩʗʭʖʧʨʤʼ $BTTJBöTUVMB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUBJOEJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ
ʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRTʃʛʢʻʧʨʞʨʲʙʛʣʛʨʞʭʣʤʢʤʚʞʪʻʠʤʘʖʣʞʫ
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ʁɭɸʄʊɻʆɸɻʈ ʘʤʡʤʚʻʴʨʲʧʥʖʝʢʤʡʻʨʞʭʣʞʢʞ ʝʣʛʗʤʡʴʘʖʡʲʣʞʢʞ ʫʤʡʛʦʛʨʞʭʣʞми, холекінетичними, протизапальними і антибактеріальними властивостями, стабілізують мембрани гепатоцитів, підвищують синтез білка в печінці.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ʁɭɸʄʊɻʆɸɻʈʝʖʧʨʤʧʤʘʩʴʨʲʠʤʨʖʢʻʧʤʗʖʠʖʢʢʖʡʞʫʥʤʦʻʚʥʦʞʨʤʠʧʞʭʣʤʢʩ
ураженні печінки, склерозі печінки, ураженні печінки при інфекційних і
паразитарних хворобах, жовтяниці, жовчнокам’яній хворобі (холелітіазі),
хронічному панкреатиті, гепатиті, збільшенні печінки і селезінки, диспепсії, поганому травленні, хіміотерапії.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʖʗʤʝʢʻʮʩʴʨʲʘʢʻʧʨ
ʠʖʥʧʩʡʞʝʘʤʡʤʙʞʢʠʤʦʢʤʢʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʠʤʨʞ ʧʤʗʖʠʞʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖ
ʦʖʝʣʖʙʤʚ ʇʤʗʖʠʞʘʻʚʠʙʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʞʦʖʝʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
ʖʡʖʣʨʤʼʣ ʠʤʦʻʣʣʵoʖʡʠʖʡʤʼʚʞʆʤʧʡʞʣʖʹʚʜʛʦʛʡʤʢ
фітоекдизонів.
Використовується при лікуванні жовтяниці. Коріння
застосовується як діуретичний, молокогінний, відхаркувальний, шлунковий засіб. Насіння надає тонізуючу та вітрогінну дію, а листя стимулює апетит.

Андрографіс волотистий (Andrographis paniculata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить сесквітерпенові лактони:
андрографолід, неоандрографолід, дезоксианʚʦʤʙʦʖʪʤʡʻʚʻʪʡʖʘʤʣʤʼʚʣʻʙʡʻʠʤʝʞʚʞ  hʚʞʢʛʨʞловий ефір апігеніну.
Використовують у комплексному лікуванні грипу,
застуди, при захворюваннях верхніх дихальних
шляхів, при бронхітах і бронхіальній астмі, ларингіті, фарингітах, тонзилітах, гострому та хронічному
кашлі, як жарознижуючий засіб.

Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості
аскорбінову, а також нікотинову кислоту, каротин,
рибофлавін, тіамін бромід, метіонін, триптофан,
кальцій, залізо та фосфор.
Застосовують як стимулятор травлення, є допоміжним засобом при діабеті, геморагії, діа- реї.
Використовують при гастриті й дуоденіті.

Тефрозія пурпурна (Tephrosia purpurea)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська,
Російська фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди групи кверцетину, глікозид, ідентичний ротенон, альбумін,
фарбувальні речовини.
Застосовують при циститах, дизентерії, гонореї.

Паслін чорний (Solanum nigrum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні алкалоїди, головним чином соласонін і соламаргін, агліконом яких є
соласодін, який використовується для отримання
прогестерону, а також для синтезу кортизону та
інших стероїдних гормонів.
Застосовується як антисептичний, діуретичний і
послаблюючий засіб.

Цикорій звичайний (Cichorium intybus)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості:ʢʻʧʨʞʨʲʚʤʬʩʠʦʻʘ ʩʨʤʢʩʭʞʧʡʻʚʤ
 ʻʣʩʡʻʣʩ  ʖʧʠʤʦʗʻʣʤʘʩ ʠʞʧʡʤʨʩ  ʛʪʻʦʣʩ ʤʡʻʴ 
метоксікумарін, цикорін, органічні та фенолкарбоʣʤʘʻʠʞʧʡʤʨʞ ʧʛʧʠʘʻʨʛʦʥʛʣʤʘʻʡʖʠʨʤʣʞ ʗʻʡʠʤʘʞʫ
речовин, гіркі та смолисті речовини.
Застосовують як засіб, що допомагає підвищити
апетит, має жовчогінну дію та сприяє поліпшенню
травлення.

Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲoʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖ
ʨʖʠʤʜ ʧʡʻʚʞ ʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼ ʠʞʧʡʤʨʞ ʨʖ   ʢʖʦʙʤʧспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї,
харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню
крові.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
ʗʖʙʖʨʩ ʣʖ ʧʛʧʠʘʻʨʛʦʥʛʣʞ o ʬʞʣʙʻʗʛʦʛʣʞ ʜʤʘʨʻ
пігменти, наприклад куркумін.
ɺʤʥʤʢʖʙʖʹʥʤʠʦʖʯʞʨʞʨʦʖʘʡʛʣʣʵ ʢʖʹʜʤʘʭʤʙʻʣʣʩ 
сечогінну та стимулюючу дію.

Імуно Вет

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

ǲșȭȚȳȤțȜȑȜȳȚȡțȳȠȓȠȡ
ȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʡʞʧʨʵʀʖʢʛʡʻʼʭʖʟʣʤʼ $BNFMMJBTJOFOTJT o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʂʩʢʻʟʤ "TQIBMUVNQVOKBCJBOVN o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʗʛʡʛʦʞʠʞ 5FSNJOBMJBCFMFSJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʍʖʧʣʞʠʩ "MMJVNTBUJWVN o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʇʤʡʤʚʠʞʙʤʡʤʼ (MZDZSSIJ[BHMBCSB o ʢʙ
tʠʖʢʛʚʻɹʻʦʠʤʼʢʞʦʦʞ $PNNJQIPSBNVLVM o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUBJOEJDB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʡʤʛʘʛʦʖ "MPFWFSB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʇʥʖʦʜʻ "TQBSBHVTSBDFNPTVT o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɸʻʨʖʣʻʼ 8JUIBOJBTPNOJGFSB o ʢʙ
tʅʖʧʡʲʤʣʩʭʤʦʣʤʙʤ 4PMBOVNOJHSVN o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞʌʛʣʨʛʡʡʞʖʝʻʖʨʧʲʠʤʼ $FOUFMMBBTJBUJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʛʦʫʖʘʻʼʦʤʝʡʤʙʤʼ #PFSIBWJBEJòVTB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʅʛʦʬʴʚʤʘʙʤʙʤ 1JQFSMPOHVN o ʢʙ 
ʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRTʃʛʢʻʧʨʞʨʲʙʛʣʛʨʞʭʣʤʢʤʚʞʪʻʠʤʘʖʣʞʫ
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
Імуно Вет сприяють нормалізації роботи імунної системи, забезпечують
ʣʤʦʢʖʡʲʣʞʟ ʤʗʢʻʣ ʦʛʭʤʘʞʣ ɺʤʥʤʢʖʙʖʴʨʲ ʥʻʚʨʦʞʢʖʨʞ ʝʚʤʦʤʘhʵ ʮʠʻʦʞ 
шерсті, кігтів і слизових оболонок. Підтримують в оптимальну стані
травну, дихальну, нервову і репродуктивну системи. Стабілізують гормональний фон, нейтралізують шкідливу дію вільних радикалів.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Імуно Вет застосовують котам та собакам малих порід при ослабленому
імунітеті, що супроводжується загальною слабкістю, запаленням та
грибковим ураженням слизових оболонок і шкіри, збільшенням лімфатичних вузлів, порушеннями в роботі дихальної, нервової, репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту, зниженим опором організму
до дії будь-яких факторів зовнішнього впливу.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʖʗʤʝʢʻʮʩʴʨʲʘʢʻʧʨ
ʠʖʥʧʩʡʞʝʘʤʡʤʙʞʢʠʤʦʢʤʢʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʠʤʨʞ ʧʤʗʖʠʞʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖ
ʦʖʝʣʖʙʤʚ ʇʤʗʖʠʞʘʻʚʠʙʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʞʦʖʝʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

Камелія чайна (Camellia sinensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: ʢʻʧʨʞʨʲ ʧʨʛʦʤʼʚʣʻ ʧʖʥʤʣʻʣʞ  o
ʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʠʦʤʫʢʖʡʴʨʖʧʨʛʦʞʣʞoʧʨʞʙʢʖʧʨʛʦʞʣʻȻ ȼʧʻʨʤʧʨʛʦʞʣ ʚʤ ʗʻʡʠʖɫʨʖʠʤʜʠʩʢʖʦʞʣʞ  ʘʻʨʖʢʻʣʞ o ʖʧʠʤʦʗʻʣʤʘʖ ʠʞʧʡʤʨʖ ʥʤʣʖʚ   
тіамін, рибофлавін, піридоксин, філохінон, нікотинова й пантотенова кислоти, ефірна олія.
Застосовують як засіб для поліпшення коронарного кровообігу, як сечогінний засіб при порушеннях
кровообігу серцевого й ниркового походження.
Завдяки наявності кофеїну й дубильних речовин
використовується як протиотрута при отруєнні
наркотичними речовинами й алкоголем.

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 кровотечах, вважається
ефективним засобом при лікуванні бактеріальної
дизентерії.
Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози.
Терміналія белерика (Terminalia belerica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті на
дубильні речовини, містить галову, еллагову та
хебулову кислоти, β-сітостерол і серцевий глікозид.
Застосовують при захворюваннях шлунка, печінки,
лімфатичної системи та очей. Плоди використовують як в’яжучий засіб та мозковий стимулятор.

Часник (Allium sativum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глюкозид алін, йод,
полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.
Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі,
колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб,
сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в
кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й
атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань
вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін гліцириʝʞʣoʠʖʡʲʬʻʹʘʖʨʖʠʖʡʻʹʘʖʧʤʡʻʙʡʻʬʞʦʞʝʞʣʤʘʤʼʠʞʧʡʤʨʞ
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і
антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті,
виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.
Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, пектини, слиз,
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні,
протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.
Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий
ʖʡʠʖʡʤʼʚʢʖʙʣʤʪʡʤʦʞʣʟʖʝʤʨʞʧʨʻʤʧʣʤʘʞoʫʤʡʻʣ
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.
Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲoʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖʨʖ
ʠʤʜʧʡʻʚʞʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼʠʞʧʡʤʨʞʨʖ ʢʖʦʙʤʧʧʥʻʠʦʞʣʩ
Застосовується як протизапальний, антисептичний,
антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний
засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових
розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.

Крумі Вет

Асафетида (Ferula asafoetida)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: складається в основному зі смол і
складних вуглеводнів, ефірних олій, містить велику
кількість сірчистих сполук.
Сприяє запобіганню метеоризму, полегшує спазʢʞ ʨʖ ʚʤʥʤʢʖʙʖʹ ʥʛʦʛʨʦʖʘʡʴʘʖʨʞ ʼʜʩ ʌʛ ʧʨʞ
мулюючий засіб і природне проносне. Застосовують при лікуванні діабету, геморагії та діареї.

ǲșȭȐȖȐȓȒȓțțȭȑȓșȪȚȳțȠȳȐȕȜȞȑȎțȳȕȚȡ
ȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUB*OEJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʅʤʡʞʣʩ "SUJNJTJBNBSJUJNB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʧʖʪʛʨʞʚʞ 'FSVMBBTBGPFUJEB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʫʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʍʖʧʣʞʠʩ "MMJVNTBUJWVN o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʡʤʛʘʛʦʖ "MPFWFSB o ʢʙ 
tʡʞʧʨʵʅʖʥʖʼ $BSJDBQBQBZB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ
ʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRTʃʛʢʻʧʨʞʨʲʙʛʣʛʨʞʭʣʤʢʤʚʞʪʻʠʤʘʖʣʞʫ
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
Крумі Вет володіють протипаразитарними, протигрибковими і антибактеріальними властивостями. Нормалізують роботу печінки та жовчного
міхура. Покращують травлення, активізують перистальтику кишечника.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Крумі Вет застосовують котам та собакам малих порід для знищення і
виведення з організму статевозрілих гельмінтів (цестод, нематод, трематод), яєць, личинок та продуктів їх життєдіяльності.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʖʗʤʝʢʻʮʩʴʨʲʘʢʻʧʨ
ʠʖʥʧʩʡʞʝʘʤʡʤʙʞʢʠʤʦʢʤʢʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʠʤʨʞ ʧʤʗʖʠʞʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖ
ʦʖʝʣʖʙʤʚ ʇʤʗʖʠʞʘʻʚʠʙʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʞʦʖʝʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ

Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲoʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖ
ʨʖʠʤʜ ʧʡʻʚʞ ʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼ ʠʞʧʡʤʨʞ ʨʖ   ʢʖʦʙʤʧспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний,
антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний
засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових
розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.
Полин гіркий (Artemisia absinthium)
Джерело: Аюрведина, Російська, Європейська
фармакопея.
Властивості:ʢʻʧʨʞʨʲʚʤ ʛʪʻʦʣʤʼʤʡʻʼ ʚʤʧʠʡʖʚʩ
якої входять фелландрен, туйон, кадинен, мірцен,
сесквітерпенні лактони, азулогенні речовини та ін.
Використовують есенцію зі свіжих молодих листків; у
ветеринарній практиці відваром полину лікують
розлад травлення, жовтяницю, виганяють печінкових
і кишкових глистів, ними миють тварин при укусах
кровососів і для відлякування зовнішніх паразитів.

Тиноспора серцелиста 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіʣʤʘʞʟʖʡʠʖʡʤʼʚʢʖʙʣʤʪʡʤʦʞʣʻʖʝʤʨʞʧʨʻʤʧʣʤʘʞo
холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і
сприяють очищенню крові.
Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті на
дубильні речовини й галову кислоту.
Застосовують при захворюваннях шлунка та розладах кишечника.
Імбир лікарський (Zingiber officinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну,
спазмолітичну дію.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквіʨʛʦʥʛʣʞoʬʞʣʙʻʗʛʦʛʣʞʜʤʘʨʻʥʻʙʢʛʣʨʞ ʣʖʥʦʞʠʡʖʚ
куркумін.
Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну,
сечогінну та стимулюючу дію.
Аїр болотний (Acorus calamus)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин,
терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.
Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дії.
Часник "MMJVNTBUJWVN
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глюкозид алін,
йод, полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.
Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі,
колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб,
сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в
кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й
атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань
вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.
Алое вера "MPFWFSB
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить С-глікозиди та смоли.
ʄʧʣʤʘʣʛʝʖʧʨʤʧʩʘʖʣʣʵoʵʠʥʦʤʣʤʧʣʞʟ ʤʭʞʯʩʘʖʡʲний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей,
виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої
кишки, бронхіальній астмі й інших захворюваннях.

Мансі Вет

Вітанія (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
Ⱥʨʻʙʡʤʻʡʤʠʧʻʨʦʤʥʖʣ ʖʨʖʠʤʜʖʣʖʙʻʙʦʻʣ ʖʣʖʪʛʦʻʣ 
кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретин, що сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.

ǲșȭțȜȞȚȎșȪțȜȑȜȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ
țȓȞȐȜȐȜȴȟȖȟȠȓȚȖȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘ
ȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʦʤʧʡʞʣʞɭʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤʯʞʨʤʡʞʧʣʞʠʖ #BDPQBNPOOJFSJ o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʃʖʦʚʩʻʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤ /BSEPTUBDIZTKBUBNBOTJ o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɸʻʨʖʣʻʼ 8JUIBOJBTPNOJGFSB o ʢʙ
tʠʘʻʨʠʞʆʤʝʞʚʖʢʖʧʬʛʣʞ 3PTBEBNBTDFOB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɸʴʣʠʖ &WPMWVMVTBMTJOPJEFT o ʢʙ 
tʦʤʧʡʞʣʞʌʛʣʨʛʡʡʞʖʝʻʖʨʧʲʠʤʼ $FOUFMMBBTJBUJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ 
tʠʤʦʞʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʖʦʚʜʩʣʞ 5FSNJOBMJBBSKVOB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɸʖʡʛʦʻʖʣʞʘʖʡʡʻʭʻ 7BMFSJBOBXBMMJDIJ o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ
ʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRTʃʛʢʻʧʨʞʨʲʙʛʣʛʨʞʭʣʤʢʤʚʞʪʻʠʤʘʖʣʞʫ
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
Мансі Вет сприяють нормалізації роботи нервової системи.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Мансі Вет застосовують котам та собакам малих порід при нервових
розладах, які супроводжуються хронічним зане- покоєнням, підвищеною агресивністю, голосним гавкотом, скигленням, частим сечовипусʠʖʣʣʵʢ  ʣʖʘhʵʝʡʞʘʞʢ ʘʞʡʞʝʩʘʖʣʣʵʢ ʧʛʗʛ ʨʖ ʤʨʤʭʩʴʭʞʫ ʥʦʛʚʢʛʨʻʘ 
важким диханням, відсутністю апетиту.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʖʗʤʝʢʻʮʩʴʨʲʘʢʻʧʨ
ʠʖʥʧʩʡʞʝʘʤʡʤʙʞʢʠʤʦʢʤʢʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʠʤʨʞ ʧʤʗʖʠʞʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖ
ʦʖʝʣʖʙʤʚ ʇʤʗʖʠʞʘʻʚʠʙʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʞʦʖʝʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

Роза дамасцена (Rosa damascena)
Джерело: Аюрведична, Західноєвропейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, дубильні, гіркі та
смолисті речовини, барвник ціанін та інші сполуки.
Має сильний антибактеріальний і протигрибковий
ефект, допомагає в запобіганні запалення ран,
подряпин, опіків на шкірі.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ

Індійський щитолисник (Bacopa monnieri)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди барміна, сапоніни
та інші глікозиди.
Застосовують при нервових розладах, головних
болях, розумових навантаженнях, втраті пам’яті,
передчасному старінні, а також судомах нервового походження: епілепсії, тонзиліті, гаймориті,
фронтиті.
Нард індійський (Nardostachys jatamansi)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить крісталінову та джатамансієву кислоти, ангеліцин, білки, крохмаль, вуглеводи,
ефірну олію, мінеральні сполуки, глікозиди, олеїнолові кислоти, вітаміни А, В і С.
Використовується як тонік для заспокоєння нервової системи та засіб для лікування безсоння.

В’юнок (Evolvulus alsinoides)
Джерело: Аюрведична, Російська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди (сангхапугінін),
ефірну олію.
Застосовується при набряках, асцитах, неорганічній етіології, розладах настрою.
Центелла азіатська (Centella asiatica)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на пінен,
мірцен та інші моно- й сесквітерпени; стероїдні сполуки.
Використовують для стимулювання та зміцнення
нервових клітин і клітин мозку. Сприяє покращенню
мозкового кровообігу й постачанню кисню в мозок.
Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий
ʖʡʠʖʡʤʼʚʢʖʙʣʤʪʡʤʦʞʣʨʖʖʝʤʨʞʧʨʻʤʧʣʤʘʞoʫʤʡʻʣ
Застосовується при кашлі, подагрі, ревматоїдному артриті, захворюваннях печінки, нирок, диспепсії, фізичному й розумовому виснаженні, для підтримки імунітету, профілактики та лікування психоемоційних стресів.

Терміналія арджуна (Terminalia arjuna)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить етрітерпенові сапоніни, флавоноїди, фітостероли, таніни, галову й еллагову
ʠʞʧʡʤʨʞ ʖʨʖʠʤʜʠʤʪʛʦʢʛʣʨʩʗʻʫʻʣʤʣ ʘʻʨʖʢʻʣʞʇʨʖ& 
цинк, магній, мідь і кальцій.
Має антиішемічну й кардіопротектну захисну дію
та використовується при лікуванні ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, сприяє нормалізації серцевого ритму та зміцненню серцевого
м’язу.
Валеріана валлічі (Valeriana wallichi)
Джерело: Аюрведична, Американська, Європейська
фармакопея.
Властивості: містить сесквітерпени: альфабульнезен, бетагургунен; сесквітерпеноли: пачулол;
кетони.
Використовується для полегшення безсоння, тривоги й нервового неспокою. Застосовують при
депресії, м’якому треморі, епілепсії, синдромі
дефіциту уваги, гіперактивності та синдромі
хронічної втоми.
Аїр болотний (Acorus calamus)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин,
терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.
Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дії. Аїр тонізує серце,
допомагає зміцнити судини мозку й тим самим
покращити пам’ять, сприяє підсиленню зору.

Пурісан Вет

Пікрориза курроа (Picrorhiza kurroa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні
ʙʡʻʠʤʝʞʚʞoʥʻʠʦʤʝʞʚʞ*ʻ**ʨʖʠʩʨʠʤʝʞʚ
Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі,
антисептичні, антибактеріальні й імуномодулюючі
властивості.

ǽȞȜȠȖȎșȓȞȑȳȥțȖȗȒșȭ
ȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʪʦʩʠʨʻʘʂʤʢʤʦʚʞʠʞʫʖʦʖʣʨʻʼ .PNPSEJDBDIBSBOUJB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɹʛʢʻʚʛʧʢʩʧʩʻʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤ )FNJEFTNVTJOEJDVT o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʅʻʠʦʤʦʞʝʞʠʩʦʦʤʖ 1JDSPSIJ[BLVSSPB o ʢʙ 
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUBJOEJDB o ʢʙ 
tʡʞʧʨʵʀʞʨʖʟʧʲʠʤʙʤʠʤʦʛʣʵ 4NJMBYDIJOB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʂʖʦʛʣʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 3VCJBDPSEJGPMJB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʛʘʞʯʖɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʖʦʗʖʦʞʧʩʤʧʨʞʧʨʤʙʤ #FSCFSJTBSJTUBUB o ʢʙ 
tʦʤʧʡʞʣʞʆʩʨʠʞʡʻʠʖʦʧʲʠʤʼ 'VNBSJBPóDJOBMJT o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ 
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ 
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ 
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʗʛʡʛʦʞʠʞ 5FSNJOBMJBCFMFSJDB o ʢʙ 
ʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRTʃʛʢʻʧʨʞʨʲʙʛʣʛʨʞʭʣʤʢʤʚʞʪʻʠʤʘʖʣʞʫ
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
Пурісан Вет володіють протиалергійними, антигістамінними, протизапальними, бактерицидними, жовчогінними та сечогінними властивостями.
Покращують обмін речовин, нормалізують склад крові, посилюють гепатозахисну функцію печінки та секреторну функцію шлунка. Підвищують
імунітет, зменшують свербіж, набряки на шкірі та слизових оболонках.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Пурісан Вет застосовують котам та собакам малих порід для профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування алергійних
ʧʨʖʣʻʘoʥʤʡʻʣʤʝʻʘ ʖʡʛʦʙʻʟʣʤʙʤʦʞʣʻʨʩ ʠʤʣʴʣʠʨʞʘʻʨʩ ʚʛʦʢʖʨʞʨʩ ʫʖʦʭʤвої та медикаментозної алергії.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʖʗʤʝʢʻʮʩʴʨʲʘʢʻʧʨ
ʠʖʥʧʩʡʞʝʘʤʡʤʙʞʢʠʤʦʢʤʢʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʠʤʨʞ ʧʤʗʖʠʞʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖ
ʦʖʝʣʖʙʤʚ ʇʤʗʖʠʞʘʻʚʠʙʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʞʦʖʝʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ

Момордика харантія (Momordica charantia)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоти, алкалоїди,
сапоніни, феноли й олії. Плоди багаті на вітамін С,
вітаміни групи В, кальцій і каротин.
Застосовується для лікування псоріазу, екземи,
вугрової висипки, фурункульозу, а також деяких
простудних захворювань. Екстракт із плодів допомагає знищувати стафілококи й стрептококи, а
також сприяє зниженню рівня загального холестерину та рівня цукру в організмі.

Гемідесмус індійський (Hemidesmus indicus)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерʥʛʣʤʘʻ ʨʖ ʧʨʛʦʤʼʚʣʻ ʧʖʥʤʣʻʣʞ o ʡʩʥʛʤʡʩ  ʖʢʻʦʞʣ  ʖ
також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і
дубильні кислоти.
Використовується як протизапальний і кровоочисний засіб, при лікуванні хвороб печінки, ревматизмі,
подагрі, покращує регенерацію при лікуванні шкірних
захворювань, навіть таких, як псоріаз і герпес.

Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖ
ʨʖʠʤʜ ʧʡʻʚʞ ʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼ ʠʞʧʡʤʨʞ ʨʖ   ʢʖʦʙʤʧспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї,
харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню
крові.

Китайський корінь (Smilax china)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості:ʢʻʧʨʞʨʲʧʨʛʦʤʼʚʣʻʧʖʥʤʣʻʣʞ ʤʧʣʤʘʣʻo
олігозиди паріллін та сарсапаріллозид, похідні
сарсапогеніну.
Застосовують як сечогінний, протисифілітичний
засіб.

Марена серцелиста (Rubia cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
ʖʡʖʣʨʤʼʣ ʠʤʦʻʣʣʵoʖʡʠʖʡʤʼʚʞʆʤʧʡʞʣʖʹʚʜʛʦʛʡʤʢ
фітоекдизонів.
Застосовують при бактеріальних, алергічних і
грибкових інфекціях шкіри.

Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіноʘʞʟ ʖʡʠʖʡʤʼʚ ʢʖʙʣʤʪʡʤʦʞʣ ʟ ʖʝʤʨʞʧʨʻ ʤʧʣʤʘʞ o
холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і
сприяють очищенню крові.

Аїр болотний (Acorus calamus)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин,
терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.
Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дії.

Барбарис остистий (Berberis aristata)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кора й коріння містять алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальмітін, колумбін.
Застосовують при очних хворобах, дисфункції
печінки, як тонізуючий, в’яжучий, жарознижувальний засіб, а також при вуграх та екземі.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквіʨʛʦʥʛʣʞoʬʞʣʙʻʗʛʦʛʣʞʜʤʘʨʻʥʻʙʢʛʣʨʞ ʣʖʥʦʞʠʡʖʚ
куркумін.
Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну,
сечогінну та стимулюючу дію.

Фемі Вет

Вітанія (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
Ⱥʨʻʙʡʤʻʡʤʠʧʻʨʦʤʥʖʣ ʖʨʖʠʤʜʖʣʖʙʻʙʦʻʣ ʖʣʖʪʛʦʻʣ 
кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню
обмінних процесів в організмі.

ǲșȭȞȓȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖ
ȘȳȦȜȘȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʡʞʧʨʵɶʡʤʛʘʛʦʖ "MPFWFSB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʇʥʖʦʜʻ "TQBSBHVTSBDFNPTVT o ʢʙ 
tʠʤʦʞʇʖʦʖʠʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ 4BSBDBJOEJDB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɸʻʨʖʣʻʼ 8JUIBOJBTPNOJGFSB o ʢʙ 
tʠʤʦʞʊʻʠʩʧʖʗʛʣʙʖʡʲʧʲʠʤʙʤ 'JDVTCFOHIBMFOTJT o ʢʙ 
tʂʩʢʻʟʤ "TQIBMUVNQVOKBCJBOVN o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɹʛʢʻʚʛʧʢʩʧʩʻʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤ )FNJEFTNVTJOEJDVT o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʕʠʻʦʬʻʘʧʡʖʣʠʞʫ 5SJCVMJTUFSSFTUSJT o ʢʙ 
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUBJOEJDB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʇʤʡʤʚʠʞʙʤʡʤʼ (MZDZSSIJ[BHMBCSB o ʢʙ
tʠʖʢʛʚʻɹʻʦʠʤʼʢʞʦʦʞ $PNNJQIPSBNVLVM o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ 
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʗʛʡʛʦʞʠʞ 5FSNJOBMJBCFMFSJDB o ʢʙ
ʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRTʃʛʢʻʧʨʞʨʲʙʛʣʛʨʞʭʣʤʢʤʚʞʪʻʠʤʘʖʣʞʫ
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
Фемі Вет сприяють нормалізації роботи репродуктивної системи. Володіють протизапальними та бактерицидними властивостями, нормалізують
гормональний фон, покращують лактацію у сук, які вигодовують цуценят.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Фемі Вет застосовують кішкам та сукам малих порід для профілактики та
в комплексі з лікарськими препаратами для лікування захворювань репродуктивної системи, змін гормонального фону, патологічних порушень
внаслідок пологів, агалактії.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʖʗʤʝʢʻʮʩʴʨʲʘʢʻʧʨ
ʠʖʥʧʩʡʞʝʘʤʡʤʙʞʢʠʤʦʢʤʢʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʠʤʨʞ ʧʤʗʖʠʞʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖ
ʦʖʝʣʖʙʤʚ ʇʤʗʖʠʞʘʻʚʠʙʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʞʦʖʝʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

Фікус бенгальський (Ficus benghalensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить кумарини, основні з яких
псорален і бергаптен.
Має тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні, в’яжучі, ранозагоювальні, протизапальні, жарознижуючі,
протипухлинні та розсмоктувальні властивості.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
Алое вера (Aloe vera)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить С-глікозиди та смоли.
ʄʧʣʤʘʣʛ ʝʖʧʨʤʧʩʘʖʣʣʵ o ʵʠ ʥʦʤʣʤʧʣʞʟ ʤʭʞʯʩʘʖʡʲний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей,
виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої
кишки, бронхіальній астмі й інших захворюваннях.
Спаржа (Asparagus racemosus)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська
фармакопея.
Властивості: містить амінокислоту аспарагін, слиз,
крохмаль, цукор, стирол.
Використовують як тонізуючий, відхаркувальний,
жарознижувальний і сечогінний засіб, а також
засіб, що сприяє лактації.
Сарака індійська (Saraca indica)
Джерело: Аюрведична, Китайська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить дубильні речовини, залізовмісні органічні сполуки, солі кальцію, сапоніни,
кетостероли.
Застосовують як сильний загоювальний і заспокійливий засіб, також корисний для лікування
хвороб жіночої репродуктивної системи.

Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози.
Гемідесмус індійський (Hemidesmus indicus)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерʥʛʣʤʘʻ ʨʖ ʧʨʛʦʤʼʚʣʻ ʧʖʥʤʣʻʣʞ o ʡʩʥʛʤʡʩ  ʖʢʻʦʞʣ  ʖ
також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і
дубильні кислоти.
Стимулює синтез статевих гормонів і сприяє
поліпшенню обміну речовин. Використовується
для запобігання викидня.
Якірці сланкі (Tribulis terrestris)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни (не менше
ʣʻʜ  ʖʙʡʻʠʤʣʤʢʵʠʞʫʹʚʻʤʧʙʛʣʻʣ
Мають протимікробну, протисклеротичну, протизапальну, судинорозширювальну, антикоагулянтну, жовчогінну та сечогінну дію.

Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖ
ʨʖʠʤʜ ʧʡʻʚʞ ʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼ ʠʞʧʡʤʨʞ ʨʖ   ʢʖʦʙʤʧспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний,
антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний
засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових
розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.
Імбир лікарський (Zingiber officinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну,
спазмолітичну дію.
Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквіʨʛʦʥʛʣʞoʬʞʣʙʻʗʛʦʛʣʞʜʤʘʨʻʥʻʙʢʛʣʨʞ ʣʖʥʦʞʠʡʖʚ
куркумін.
Сприяє покращенню травлення, має жовчо- гінну,
сечогінну та стимулюючу дію.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін
ʙʡʻʬʞʦʞʝʞʣoʠʖʡʲʬʻʹʘʖʨʖʠʖʡʻʹʘʖʧʤʡʻʙʡʻʬʞʦʞʝʞʣʤвої кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і
антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої
кишки.

Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, пектини, слиз,
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні,
протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.

Ревма Вет 20+
ǲșȭȜȝȜȞțȜȞȡȣȜȐȜȑȜȎȝȎȞȎȠȡ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʠʖʢʛʚʻɷʤʧʘʛʡʻʼʥʞʡʲʭʖʨʤʼ #PTXFMMJBTFSSBUB o ʢʙ
tʠʖʢʛʚʻɹʻʦʠʤʼʢʞʦʦʞ $PNNJQIPSBNVLVM o ʢʙ
tʣʖʧʻʣʣʵʅʤʣʙʖʢʻʼʥʛʦʞʧʨʤʼ 1POHBNJBQJOOBUB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʇʘʞʣʭʖʨʠʞʬʛʟʡʤʣʧʲʠʤʼ 1MVNCBHP[FZMBOJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʛʦʫʖʘʻʼʦʤʝʡʤʙʤʼ #PFSIBWJBEJòVTB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɸʻʨʛʠʧʩ 7JUFYOFHVOEP o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʌʞʦʠʩʡʻʙʤʤʦʫʻʚʛʹʘʞʚʣʤʙʤ $VSDVMJHPPSDIJPJEFT o ʢʙ
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ʆʛʘʢʖ ɸʛʨ   ʘʤʡʤʚʻʴʨʲ ʥʦʤʨʞʝʖʥʖʡʲʣʞʢʞ ʘʡʖʧʨʞʘʤʧʨʵʢʞ ʥʦʞ ʝʖʫʘʤ
рюваннях опорно-рухового апарату у собак. Покращують рухливість та
кровопостачання суглобів, попереджають процес руйнування кісток.
Відновлюють тканину міжсуглобних хрящів. Знімають напруження
скелетної мускулатури і одночасно тонізують м`язи. Сприяють регулюванню обміну сечової кислоти.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ʆʛʘʢʖ ɸʛʨ   ʝʖʧʨʤʧʤʘʩʴʨʲ ʧʤʗʖʠʖʢ ʧʛʦʛʚʣʻʫ ʨʖ ʘʛʡʞʠʞʫ ʥʤʦʻʚ ʥʦʞ
артритах, артрозах та остеохондрозах які супроводжуються обмеженням рухливості, кульгавістю та больовим синдромом.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʧʤʗʖʠʞ
ʘʻʚʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝʣʖʙʤʚ ʠʙʻʗʻʡʲʮʛoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝ
ʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ

Босвелія пильчата (Boswellia serrata)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості:ʧʢʤʡʖʢʻʧʨʞʨʲʠʖʢʛʚʲ ʛʪʻʦʣʻ
ʤʡʻʼ ʥʻʣʛʣ  ʠʖʢʪʛʣ  o    ʗʤʧʘʛʡʻʹʘʻ ʠʞʧʡʤʨʞ 
гірку речовину.
ɸʞʠʤʦʞʧʨʤʘʩʹʨʲʧʵʥʦʞʝʖʫʘʤʦʴʘʖʣʣʵʫʧʩʙʡʤʗʻʘoʖʦʨ
ритах, ревматизмі, остеохондрозі, подагрі, при болях у
спині, при підвищених навантаженнях на опорно-руʫʤʘʞʟʖʥʖʦʖʨɺʤʥʤʢʖʙʖʹʝʗʛʦʛʙʨʞʦʩʫʡʞʘʻʧʨʲʧʩʙʡʤʗʻʘ
і гнучкість м’язів, знімає біль і зменшує пухлини в
суглобах, а також позитивно впливає на забезпечення
живильної підтримки опорно-рухового апарату.

Понгамія периста (Pongamia pinnata)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди, понгамін і
каранджін (дають неприємний смак і запах), а
ʨʖʠʤʜ ʜʞʦʣʻ ʠʞʧʡʤʨʞ o ʥʖʡʲʢʻʨʞʣʤʘʩ  ʧʨʛʖʦʞʣʤʘʩ 
арахідонову, олеїнову, лігноцеринову, лінолеву та
ейкозенову.
Найсильніший природний антисептик і очищувач
крові. Має жарознижувальні, протизапальні, антибактеріальні й аналгетичні властивості, допомагає
в лікуванні вітиліго, ран і шкірних захворювань.

Свинчатка цейлонська (Plumbago zeylanica)
Джерело: Аюрведична, Західноєвропейська фармакопея.
Властивості: містить сапоніни, фенолкарбонові
кислоти, дубильні речовини, нафтохінони.
Застосовують для лікування виразок і пухлин
різного походження, променевої хвороби шкіри,
проти корости та дерматозів.

Імбир лікарський (Zingiber officinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
ɺʤʥʤʢʖʙʖʹʥʤʠʦʖʯʞʨʞʨʦʖʘʡʛʣʣʵ ʢʖʹʘʻʨʦʤʙʻʣʣʩʨʖ
спазмолітичну дію.

Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять дубильні 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 кровотечах, вважається
ефективним засобом при лікуванні бактеріальної
дизентерії.

Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
ʖʡʖʣʨʤʼʣ  ʠʤʦʛʣʻ o ʖʡʠʖʡʤʼʚʞ  ʤʧʣʤʘʣʞʟ ʝ ʵʠʞʫ o
пунарнавін. Рослина містить фітоекдизони.
Високоефективний засіб, що допомагає зняти різні
ʘʞʚʞʣʖʗʦʵʠʻʘoʘʖʜʠʻʣʖʗʦʵʠʞʥʦʞʖʡʛʦʙʻʼ ʫʘʤʦʤʗʖʫ
ʧʛʦʬʵ ʠʦʤʘʻ ʖʣʛʢʻʼ ʥʦʞʝʖʥʖʡʛʣʣʵʫʧʩʙʡʤʗʻʘʈʖʠʤʜ
використовують як тонізуючу рослину для нирок.

Вітекс (Vitex negundo)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, флавоноїди,
іридоїдні глікозиди.
Використовується при ревматоїдному артриті,
запальній поліартропатії.

Циркуліго орхіоідес (Curculigo orchioides)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить смоли, таніни, оксалат кальцію.
Застосовується як загальнозміцнюючий, протизапальний і тонізуючий засіб, сприяє зниженню
запальних процесів у суглобах, покращує кровообіг.

Екліпта біла (Eclipta alba)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить нікотин і екліптин (алкалоїди), ведело- і диметилведелолактони, флавоноїди (лютеолін, апігенін), екліптол, амінокислоти,
білки, дубильні речовини, вітамін А.
Застосовується при виразковій хворобі, запальних захворюваннях, включаючи ревматоїдний артрит, захворюваннях жовчного міхура та шкірних
інфекціях.

Лівофер Вет 20+
ǲșȭȝȓȥȳțȘȖȳȠȞȎȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖȟȜȏȎȘ
ȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʦʤʧʡʞʣʞɶʣʚʦʤʙʦʖʪʻʧʩʘʤʡʤʧʞʧʨʤʙʤ "OESPHSBQIJTQBOJDVMBUB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʛʦʫʖʘʻʼʦʤʝʡʤʙʤʼ #PFSIBWJBEJòVTB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɻʠʡʻʥʨʞʗʻʡʤʼ &DMJQUBBMCB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞʈʛʪʦʤʝʻʼʥʩʦʥʩʦʣʤʼ 5FQISPTJBQVSQVSFB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʅʻʠʦʤʦʞʝʞʠʩʦʦʤʖ 1JDSPSIJ[BLVSSPB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɸʻʨʛʠʧʩ 7JUFYOFHVOEP o ʢʙ
tʥʡʤʚʻʘʅʖʧʡʲʤʣʩʭʤʦʣʤʙʤ 4PMBOVNOJHSVN o ʢʙ
tʣʖʧʻʣʣʵʌʞʠʤʦʻʴʝʘʞʭʖʟʣʤʙʤ $JDIPSJVNJOUZCVT o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʀʖʧʻʼʨʦʩʗʭʖʧʨʤʼ $BTTJBöTUVMB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUBJOEJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ʁɭɸʄʊɻʆɸɻʈ ʘʤʡʤʚʻʴʨʲʧʥʖʝʢʤʡʻʨʞʭʣʞʢʞ ʝʣʛʗʤʡʴʘʖʡʲʣʞʢʞ ʫʤʡʛ
ретичними, холекінетичними, протизапальними і антибактеріальними
властивостями, стабілізують мембрани гепатоцитів, підвищують синтез
білка в печінці.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ʁɭɸʄʊɻʆ ɸɻʈ   ʝʖʧʨʤʧʤʘʩʴʨʲ ʧʤʗʖʠʖʢ ʧʛʦʛʚʣʻʫ ʨʖ ʘʛʡʞʠʞʫ ʥʤʦʻʚ ʥʦʞ
токсичному ураженні печінки, склерозі печінки, ураженні печінки при
інфекційних і паразитарних хворобах, жовтяниці, жовчнокам’яній хворобі
(холелітіазі), хронічному панкреатиті, гепатиті, збільшенні печінки і
селезінки, диспепсії, поганому травленні, хіміотерапії.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʧʤʗʖʠʞ
ʘʻʚʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝʣʖʙʤʚ ʠʙʻʗʻʡʲʮʛoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝ
ʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
ʖʡʖʣʨʤʼʣ ʠʤʦʻʣʣʵoʖʡʠʖʡʤʼʚʞʆʤʧʡʞʣʖʹʚʜʛʦʛʡʤʢ
фітоекдизонів.
Використовується при лікуванні жовтяниці. Коріння
застосовується як діуретичний, молокогінний, відхаркувальний, шлунковий засіб. Насіння надає тонізуючу та вітрогінну дію, а листя стимулює апетит.

Андрографіс волотистий (Andrographis paniculata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить сесквітерпенові лактони:
андрографолід, неоандрографолід, дезоксианʚʦʤʙʦʖʪʤʡʻʚʻʪʡʖʘʤʣʤʼʚʣʻʙʡʻʠʤʝʞʚʞ  hʚʞʢʛʨʞловий ефір апігеніну.
Використовують у комплексному лікуванні грипу,
застуди, при захворюваннях верхніх дихальних
шляхів, при бронхітах і бронхіальній астмі, ларингіті, фарингітах, тонзилітах, гострому та хронічному
кашлі, як жарознижуючий засіб.

Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості
аскорбінову, а також нікотинову кислоту, каротин,
рибофлавін, тіамін бромід, метіонін, триптофан,
кальцій, залізо та фосфор.
Застосовують як стимулятор травлення, є допоміжним засобом при діабеті, геморагії, діа- реї.
Використовують при гастриті й дуоденіті.

Тефрозія пурпурна (Tephrosia purpurea)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська,
Російська фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди групи кверцетину, глікозид, ідентичний ротенон, альбумін,
фарбувальні речовини.
Застосовують при циститах, дизентерії, гонореї.

Паслін чорний (Solanum nigrum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні алкалоїди, головним чином соласонін і соламаргін, агліконом яких є
соласодін, який використовується для отримання
прогестерону, а також для синтезу кортизону та
інших стероїдних гормонів.
Застосовується як антисептичний, діуретичний і
послаблюючий засіб.

Цикорій звичайний (Cichorium intybus)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості:ʢʻʧʨʞʨʲʚʤʬʩʠʦʻʘ ʩʨʤʢʩʭʞʧʡʻʚʤ
 ʻʣʩʡʻʣʩ  ʖʧʠʤʦʗʻʣʤʘʩ ʠʞʧʡʤʨʩ  ʛʪʻʦʣʩ ʤʡʻʴ 
метоксікумарін, цикорін, органічні та фенолкарбоʣʤʘʻʠʞʧʡʤʨʞ ʧʛʧʠʘʻʨʛʦʥʛʣʤʘʻʡʖʠʨʤʣʞ ʗʻʡʠʤʘʞʫ
речовин, гіркі та смолисті речовини.
Застосовують як засіб, що допомагає підвищити
апетит, має жовчогінну дію та сприяє поліпшенню
травлення.

Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲoʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖ
ʨʖʠʤʜ ʧʡʻʚʞ ʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼ ʠʞʧʡʤʨʞ ʨʖ   ʢʖʦʙʤʧспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї,
харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню
крові.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
ʗʖʙʖʨʩ ʣʖ ʧʛʧʠʘʻʨʛʦʥʛʣʞ o ʬʞʣʙʻʗʛʦʛʣʞ ʜʤʘʨʻ
пігменти, наприклад куркумін.
ɺʤʥʤʢʖʙʖʹʥʤʠʦʖʯʞʨʞʨʦʖʘʡʛʣʣʵ ʢʖʹʜʤʘʭʤʙʻʣʣʩ 
сечогінну та стимулюючу дію.
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Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості
аскорбінову та нікотинову кислоти, каротин, рибофлавін, тіаміну бромід, метіонін, триптофан,
кальцій, залізо та фосфор.
Застосовують для нормалізації функцій усіх систем
і органів, для зняття запальних процесів, регенерації тканин, імунного захисту, підвищення розумових здібностей, омолодження організму та захисту
від шкідливих впливів, для запобігання старіння,
очищення печінки та інших систем і органів.

+

ǲșȭȚȳȤțȜȑȜȳȚȡțȳȠȓȠȡ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʡʞʧʨʵʀʖʢʛʡʻʼʭʖʟʣʤʼ $BNFMMJBTJOFOTJT o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʂʩʢʻʟʤ "TQIBMUVNQVOKBCJBOVN o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʗʛʡʛʦʞʠʞ 5FSNJOBMJBCFMFSJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʍʖʧʣʞʠʩ "MMJVNTBUJWVN o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʇʤʡʤʚʠʞʙʤʡʤʼ (MZDZSSIJ[BHMBCSB o ʢʙ
tʠʖʢʛʚʻɹʻʦʠʤʼʢʞʦʦʞ $PNNJQIPSBNVLVM o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUBJOEJDB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʡʤʛʘʛʦʖ "MPFWFSB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʇʥʖʦʜʻ "TQBSBHVTSBDFNPTVT o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɸʻʨʖʣʻʼ 8JUIBOJBTPNOJGFSB o ʢʙ
tʅʖʧʡʲʤʣʩʭʤʦʣʤʙʤ 4PMBOVNOJHSVN o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞʌʛʣʨʛʡʡʞʖʝʻʖʨʧʲʠʤʼ $FOUFMMBBTJBUJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʛʦʫʖʘʻʼʦʤʝʡʤʙʤʼ #PFSIBWJBEJòVTB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʅʛʦʬʴʚʤʘʙʤʙʤ 1JQFSMPOHVN o ʢʙ
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фіто- комплексу
ɭʢʩʣʤɸʛʨ ʧʥʦʞʵʴʨʲʣʤʦʢʖʡʻʝʖʬʻʼʦʤʗʤʨʞʻʢʩʣʣʤʼʧʞʧʨʛʢʞ ʝʖʗʛʝʥʛʭʩʴʨʲ ʣʤʦʢʖʡʲʣʞʟ ʤʗʢʻʣ ʦʛʭʤʘʞʣ ɺʤʥʤʢʖʙʖʴʨʲ ʥʻʚʨʦʞʢʖʨʞ ʝʚʤʦʤʘhʵ
шкіри, шерсті, кігтів і слизових оболонок. Підтримують в оптимальну
стані травну, дихальну, нервову і репродуктивну системи. Стабілізують
гормональний фон, ней- тралізують шкідливу дію вільних радикалів.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ɭʢʩʣʤ ɸʛʨ   ʝʖʧʨʤʧʤʘʩʴʨʲ ʧʤʗʖʠʖʢ ʧʛʦʛʚʣʻʫ ʨʖ ʘʛʡʞʠʞʫ ʥʤʦʻʚ ʥʦʞ
ослабленому імунітеті, що супроводжується загальною слабкістю, запаленням та грибковим ураженням слизових оболонок і шкіри, збільшенням
лімфатичних вузлів, порушеннями в роботі дихальної, нервової, репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту, зниженим опором організму до дії будь-яких факторів зовнішнього впливу.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʧʤʗʖʠʞ
ʘʻʚʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝʣʖʙʤʚ ʠʙʻʗʻʡʲʮʛoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝ
ʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

Камелія чайна (Camellia sinensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: ʢʻʧʨʞʨʲ ʧʨʛʦʤʼʚʣʻ ʧʖʥʤʣʻʣʞ  o
ʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʠʦʤʫʢʖʡʴʨʖʧʨʛʦʞʣʞoʧʨʞʙʢʖʧʨʛʦʞʣʻȻ ȼʧʻʨʤʧʨʛʦʞʣ ʚʤ ʗʻʡʠʖɫʨʖʠʤʜʠʩʢʖʦʞʣʞ  ʘʻʨʖʢʻʣʞ o ʖʧʠʤʦʗʻʣʤʘʖ ʠʞʧʡʤʨʖ ʥʤʣʖʚ   
тіамін, рибофлавін, піридоксин, філохінон, нікотинова й пантотенова кислоти, ефірна олія.
Застосовують як засіб для поліпшення коронарного кровообігу, як сечогінний засіб при порушеннях
кровообігу серцевого й ниркового походження.
Завдяки наявності кофеїну й дубильних речовин
використовується як протиотрута при отруєнні
наркотичними речовинами й алкоголем.

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 кровотечах, вважається
ефективним засобом при лікуванні бактеріальної
дизентерії.
Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози.
Терміналія белерика (Terminalia belerica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті на
дубильні речовини, містить галову, еллагову та
хебулову кислоти, β-сітостерол і серцевий глікозид.
Застосовують при захворюваннях шлунка, печінки,
лімфатичної системи та очей. Плоди використовують як в’яжучий засіб та мозковий стимулятор.

Часник (Allium sativum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глюкозид алін, йод,
полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.
Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі,
колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб,
сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в
кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й
атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань
вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін гліцириʝʞʣoʠʖʡʲʬʻʹʘʖʨʖʠʖʡʻʹʘʖʧʤʡʻʙʡʻʬʞʦʞʝʞʣʤʘʤʼʠʞʧʡʤʨʞ
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і
антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті,
виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.
Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, пектини, слиз,
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні,
протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.
Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий
ʖʡʠʖʡʤʼʚʢʖʙʣʤʪʡʤʦʞʣʟʖʝʤʨʞʧʨʻʤʧʣʤʘʞoʫʤʡʻʣ
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.
Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲoʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖʨʖ
ʠʤʜʧʡʻʚʞʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼʠʞʧʡʤʨʞʨʖ ʢʖʦʙʤʧʧʥʻʠʦʞʣʩ
Застосовується як протизапальний, антисептичний,
антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний
засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових
розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.
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Асафетида (Ferula asafoetida)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: складається в основному зі смол і
складних вуглеводнів, ефірних олій, містить велику
кількість сірчистих сполук.
Сприяє запобіганню метеоризму, полегшує спазʢʞ ʨʖ ʚʤʥʤʢʖʙʖʹ ʥʛʦʛʨʦʖʘʡʴʘʖʨʞ ʼʜʩ ʌʛ ʧʨʞ
мулюючий засіб і природне проносне. Застосовують при лікуванні діабету, геморагії та діареї.

ǲșȭȐȖȐȓȒȓțțȭȑȓșȪȚȳțȠȳȐȕȜȞȑȎțȳȕȚȡ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUB*OEJDB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʅʤʡʞʣʩ "SUJNJTJBNBSJUJNB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʧʖʪʛʨʞʚʞ 'FSVMBBTBGPFUJEB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʍʖʧʣʞʠʩ "MMJVNTBUJWVN o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʡʤʛʘʛʦʖ "MPFWFSB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵʅʖʥʖʼ $BSJDBQBQBZB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ 
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ʀʦʩʢʻ ɸʛʨ   ʘʤʡʤʚʻʴʨʲ ʥʦʤʨʞʥʖʦʖʝʞʨʖʦʣʞʢʞ  ʥʦʤʨʞʙʦʞʗʠʤʘʞʢʞ ʻ
антибактеріальними властивостями. Нормалізують роботу печінки та
жовчного міхура. Покращують травлення, активізують перистальтику
кишечника.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ʀʦʩʢʻ ɸʛʨ   ʝʖʧʨʤʧʤʘʩʴʨʲ ʧʤʗʖʠʖʢ ʧʛʦʛʚʣʻʫ ʨʖ ʘʛʡʞʠʞʫ ʥʤʦʻʚ ʚʡʵ
знищення і виведення з організму статевозрілих гельмінтів (цестод,
нематод, трематод), яєць, личинок та продуктів їх життєдіяльності.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʧʤʗʖʠʞ
ʘʻʚʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝʣʖʙʤʚ ʠʙʻʗʻʡʲʮʛoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝ
ʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲoʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖ
ʨʖʠʤʜ ʧʡʻʚʞ ʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼ ʠʞʧʡʤʨʞ ʨʖ   ʢʖʦʙʤʧспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний,
антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний
засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових
розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.
Полин гіркий (Artemisia absinthium)
Джерело: Аюрведина, Російська, Європейська
фармакопея.
Властивості:ʢʻʧʨʞʨʲʚʤ ʛʪʻʦʣʤʼʤʡʻʼ ʚʤʧʠʡʖʚʩ
якої входять фелландрен, туйон, кадинен, мірцен,
сесквітерпенні лактони, азулогенні речовини та ін.
Використовують есенцію зі свіжих молодих листків; у
ветеринарній практиці відваром полину лікують
розлад травлення, жовтяницю, виганяють печінкових
і кишкових глистів, ними миють тварин при укусах
кровососів і для відлякування зовнішніх паразитів.

Тиноспора серцелиста 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіʣʤʘʞʟʖʡʠʖʡʤʼʚʢʖʙʣʤʪʡʤʦʞʣʻʖʝʤʨʞʧʨʻʤʧʣʤʘʞo
холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і
сприяють очищенню крові.
Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті на
дубильні речовини й галову кислоту.
Застосовують при захворюваннях шлунка та розладах кишечника.
Імбир лікарський (Zingiber officinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну,
спазмолітичну дію.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквіʨʛʦʥʛʣʞoʬʞʣʙʻʗʛʦʛʣʞʜʤʘʨʻʥʻʙʢʛʣʨʞ ʣʖʥʦʞʠʡʖʚ
куркумін.
Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну,
сечогінну та стимулюючу дію.
Аїр болотний (Acorus calamus)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин,
терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.
Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дії.
Часник "MMJVNTBUJWVN
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глюкозид алін,
йод, полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.
Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі,
колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб,
сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в
кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й
атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань
вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.
Алое вера "MPFWFSB
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить С-глікозиди та смоли.
ʄʧʣʤʘʣʛʝʖʧʨʤʧʩʘʖʣʣʵoʵʠʥʦʤʣʤʧʣʞʟ ʤʭʞʯʩʘʖʡʲний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей,
виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої
кишки, бронхіальній астмі й інших захворюваннях.

Вітанія (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
Ⱥʨʻʙʡʤʻʡʤʠʧʻʨʦʤʥʖʣ ʖʨʖʠʤʜʖʣʖʙʻʙʦʻʣ ʖʣʖʪʛʦʻʣ 
кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретин, що сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.

Мансі Вет 20+
ǲșȭțȜȞȚȎșȪțȜȑȜȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ
țȓȞȐȜȐȜȴȟȖȟȠȓȚȖȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣ
ȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʦʤʧʡʞʣʞɭʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤʯʞʨʤʡʞʧʣʞʠʖ #BDPQBNPOOJFSJ o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʃʖʦʚʩʻʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤ /BSEPTUBDIZTKBUBNBOTJ o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɸʻʨʖʣʻʼ 8JUIBOJBTPNOJGFSB o ʢʙ
tʠʘʻʨʠʞʆʤʝʞʚʖʢʖʧʬʛʣʞ 3PTBEBNBTDFOB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɸʴʣʠʖ &WPMWVMVTBMTJOPJEFT o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞʌʛʣʨʛʡʡʞʖʝʻʖʨʧʲʠʤʼ $FOUFMMBBTJBUJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ 
tʠʤʦʞʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʖʦʚʜʩʣʞ 5FSNJOBMJBBSKVOB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɸʖʡʛʦʻʖʣʞʘʖʡʡʻʭʻ 7BMFSJBOBXBMMJDIJ o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ 
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ʂʖʣʧʻɸʛʨ ʧʥʦʞʵʴʨʲʣʤʦʢʖʡʻʝʖʬʻʼʦʤʗʤʨʞʣʛʦʘʤʘʤʼʧʞʧʨʛʢʞ
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ʂʖʣʧʻ ɸʛʨ   ʝʖʧʨʤʧʤʘʩʴʨʲ ʧʤʗʖʠʖʢ ʧʛʦʛʚʣʻʫ ʨʖ ʘʛʡʞʠʞʫ ʥʤʦʻʚ ʥʦʞ
нервових розладах, які супроводжуються хронічним занепокоєнням,
підвищеною агресивністю, голосним гавкотом, скигленням, частим
ʧʛʭʤʘʞʥʩʧʠʖʣʣʵʢ  ʣʖʘhʵʝʡʞʘʞʢ ʘʞʡʞʝʩʘʖʣʣʵʢ ʧʛʗʛ ʨʖ ʤʨʤʭʩʴʭʞʫ
предметів, важким диханням, відсутністю апетиту..
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʧʤʗʖʠʞ
ʘʻʚʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝʣʖʙʤʚ ʠʙʻʗʻʡʲʮʛoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝ
ʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

Роза дамасцена (Rosa damascena)
Джерело: Аюрведична, Західноєвропейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, дубильні, гіркі та
смолисті речовини, барвник ціанін та інші сполуки.
Має сильний антибактеріальний і протигрибковий
ефект, допомагає в запобіганні запалення ран,
подряпин, опіків на шкірі.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ

Індійський щитолисник (Bacopa monnieri)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди барміна, сапоніни
та інші глікозиди.
Застосовують при нервових розладах, головних
болях, розумових навантаженнях, втраті пам’яті,
передчасному старінні, а також судомах нервового походження: епілепсії, тонзиліті, гаймориті,
фронтиті.
Нард індійський (Nardostachys jatamansi)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить крісталінову та джатамансієву кислоти, ангеліцин, білки, крохмаль, вуглеводи,
ефірну олію, мінеральні сполуки, глікозиди, олеїнолові кислоти, вітаміни А, В і С.
Використовується як тонік для заспокоєння нервової системи та засіб для лікування безсоння.

В’юнок (Evolvulus alsinoides)
Джерело: Аюрведична, Російська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди (сангхапугінін),
ефірну олію.
Застосовується при набряках, асцитах, неорганічній етіології, розладах настрою.
Центелла азіатська (Centella asiatica)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на пінен,
мірцен та інші моно- й сесквітерпени; стероїдні сполуки.
Використовують для стимулювання та зміцнення
нервових клітин і клітин мозку. Сприяє покращенню
мозкового кровообігу й постачанню кисню в мозок.
Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий
ʖʡʠʖʡʤʼʚʢʖʙʣʤʪʡʤʦʞʣʨʖʖʝʤʨʞʧʨʻʤʧʣʤʘʞoʫʤʡʻʣ
Застосовується при кашлі, подагрі, ревматоїдному артриті, захворюваннях печінки, нирок, диспепсії, фізичному й розумовому виснаженні, для підтримки імунітету, профілактики та лікування психоемоційних стресів.

Терміналія арджуна (Terminalia arjuna)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить етрітерпенові сапоніни, флавоноїди, фітостероли, таніни, галову й еллагову
ʠʞʧʡʤʨʞ ʖʨʖʠʤʜʠʤʪʛʦʢʛʣʨʩʗʻʫʻʣʤʣ ʘʻʨʖʢʻʣʞʇʨʖ& 
цинк, магній, мідь і кальцій.
Має антиішемічну й кардіопротектну захисну дію
та використовується при лікуванні ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, сприяє нормалізації серцевого ритму та зміцненню серцевого
м’язу.
Валеріана валлічі (Valeriana wallichi)
Джерело: Аюрведична, Американська, Європейська
фармакопея.
Властивості: містить сесквітерпени: альфабульнезен, бетагургунен; сесквітерпеноли: пачулол;
кетони.
Використовується для полегшення безсоння, тривоги й нервового неспокою. Застосовують при
депресії, м’якому треморі, епілепсії, синдромі
дефіциту уваги, гіперактивності та синдромі
хронічної втоми.
Аїр болотний (Acorus calamus)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин,
терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.
Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дії. Аїр тонізує серце,
допомагає зміцнити судини мозку й тим самим
покращити пам’ять, сприяє підсиленню зору.

Пурісан Вет 20

Пікрориза курроа (Picrorhiza kurroa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні
ʙʡʻʠʤʝʞʚʞoʥʻʠʦʤʝʞʚʞ*ʻ**ʨʖʠʩʨʠʤʝʞʚ
Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі,
антисептичні, антибактеріальні й імуномодулюючі
властивості.

+

ǽȞȜȠȖȎșȓȞȑȳȥțȖȗȒșȭ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʪʦʩʠʨʻʘʂʤʢʤʦʚʞʠʞʫʖʦʖʣʨʻʼ .PNPSEJDBDIBSBOUJB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɹʛʢʻʚʛʧʢʩʧʩʻʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤ )FNJEFTNVTJOEJDVT o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʅʻʠʦʤʦʞʝʞʠʩʦʦʤʖ 1JDSPSIJ[BLVSSPB o ʢʙ 
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUBJOEJDB o ʢʙ 
tʡʞʧʨʵʀʞʨʖʟʧʲʠʤʙʤʠʤʦʛʣʵ 4NJMBYDIJOB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʂʖʦʛʣʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 3VCJBDPSEJGPMJB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʛʘʞʯʖɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʖʦʗʖʦʞʧʩʤʧʨʞʧʨʤʙʤ #FSCFSJTBSJTUBUB o ʢʙ 
tʦʤʧʡʞʣʞʆʩʨʠʞʡʻʠʖʦʧʲʠʤʼ 'VNBSJBPóDJOBMJT o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ 
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ 
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ 
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʗʛʡʛʦʞʠʞ 5FSNJOBMJBCFMFSJDB o ʢʙ 
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ʅʩʦʻʧʖʣɸʛʨ ʘʤʡʤʚʻʴʨʲʥʦʤʨʞʖʡʛʦʙʻʟʣʞʢʞ ʖʣʨʞʙʻʧʨʖʢʻʣʣʞʢʞ ʥʦʤʨʞʝʖпальними, бактерицидними, жовчогінними та сечогінними властивостями. Покращують обмін речовин, нормалізують склад крові, посилюють
гепатозахисну функцію печінки та секреторну функцію шлунка. Підвищують імунітет, зменшують свербіж, набряки на шкірі та слизових оболонках.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ʅʩʦʻʧʖʣ ɸʛʨ   ʝʖʧʨʤʧʤʘʩʴʨʲ ʧʤʗʖʠʖʢ ʧʛʦʛʚʣʻʫ ʨʖ ʘʛʡʞʠʞʫ ʥʤʦʻʚ ʚʡʵ
профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування
ʖʡʛʦʙʻʟʣʞʫʧʨʖʣʻʘoʥʤʡʻʣʤʝʻʘ ʖʡʛʦʙʻʟʣʤʙʤʦʞʣʻʨʩ ʠʤʣʴʣʠʨʞʘʻʨʩ ʚʛʦʢʖтиту, харчової та медикаментозної алергії.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʧʤʗʖʠʞ
ʘʻʚʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝʣʖʙʤʚ ʠʙʻʗʻʡʲʮʛoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝ
ʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
Момордика харантія (Momordica charantia)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоти, алкалоїди,
сапоніни, феноли й олії. Плоди багаті на вітамін С,
вітаміни групи В, кальцій і каротин.
Застосовується для лікування псоріазу, екземи,
вугрової висипки, фурункульозу, а також деяких
простудних захворювань. Екстракт із плодів допомагає знищувати стафілококи й стрептококи, а
також сприяє зниженню рівня загального холестерину та рівня цукру в організмі.

Гемідесмус індійський (Hemidesmus indicus)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерʥʛʣʤʘʻ ʨʖ ʧʨʛʦʤʼʚʣʻ ʧʖʥʤʣʻʣʞ o ʡʩʥʛʤʡʩ  ʖʢʻʦʞʣ  ʖ
також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і
дубильні кислоти.
Використовується як протизапальний і кровоочисний засіб, при лікуванні хвороб печінки, ревматизмі,
подагрі, покращує регенерацію при лікуванні шкірних
захворювань, навіть таких, як псоріаз і герпес.

Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖ
ʨʖʠʤʜ ʧʡʻʚʞ ʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼ ʠʞʧʡʤʨʞ ʨʖ   ʢʖʦʙʤʧспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї,
харчових розладах, як засіб, що сприяє очищенню
крові.

Китайський корінь (Smilax china)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості:ʢʻʧʨʞʨʲʧʨʛʦʤʼʚʣʻʧʖʥʤʣʻʣʞ ʤʧʣʤʘʣʻo
олігозиди паріллін та сарсапаріллозид, похідні
сарсапогеніну.
Застосовують як сечогінний, протисифілітичний
засіб.

Марена серцелиста (Rubia cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
ʖʡʖʣʨʤʼʣ ʠʤʦʻʣʣʵoʖʡʠʖʡʤʼʚʞʆʤʧʡʞʣʖʹʚʜʛʦʛʡʤʢ
фітоекдизонів.
Застосовують при бактеріальних, алергічних і
грибкових інфекціях шкіри.

Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіноʘʞʟ ʖʡʠʖʡʤʼʚ ʢʖʙʣʤʪʡʤʦʞʣ ʟ ʖʝʤʨʞʧʨʻ ʤʧʣʤʘʞ o
холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і
сприяють очищенню крові.

Аїр болотний (Acorus calamus)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин,
терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони, спирти.
Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дії.

Барбарис остистий (Berberis aristata)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кора й коріння містять алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальмітін, колумбін.
Застосовують при очних хворобах, дисфункції
печінки, як тонізуючий, в’яжучий, жарознижувальний засіб, а також при вуграх та екземі.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквіʨʛʦʥʛʣʞoʬʞʣʙʻʗʛʦʛʣʞʜʤʘʨʻʥʻʙʢʛʣʨʞ ʣʖʥʦʞʠʡʖʚ
куркумін.
Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну,
сечогінну та стимулюючу дію.

Вітанія (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
Ⱥʨʻʙʡʤʻʡʤʠʧʻʨʦʤʥʖʣ ʖʨʖʠʤʜʖʣʖʙʻʙʦʻʣ ʖʣʖʪʛʦʻʣ 
кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню
обмінних процесів в організмі.
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ǲșȭȞȓȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʡʞʧʨʵɶʡʤʛʘʛʦʖ "MPFWFSB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʇʥʖʦʜʻ "TQBSBHVTSBDFNPTVT o ʢʙ
tʠʤʦʞʇʖʦʖʠʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ 4BSBDBJOEJDB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵɸʻʨʖʣʻʼ 8JUIBOJBTPNOJGFSB o ʢʙ 
tʠʤʦʞʊʻʠʩʧʖʗʛʣʙʖʡʲʧʲʠʤʙʤ 'JDVTCFOHIBMFOTJT o ʢʙ 
tʂʩʢʻʟʤ "TQIBMUVNQVOKBCJBOVN o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɹʛʢʻʚʛʧʢʩʧʩʻʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤ )FNJEFTNVTJOEJDVT o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʕʠʻʦʬʻʘʧʡʖʣʠʞʫ 5SJCVMJTUFSSFTUSJT o ʢʙ 
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUBJOEJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʇʤʡʤʚʠʞʙʤʡʤʼ (MZDZSSIJ[BHMBCSB o ʢʙ
tʠʖʢʛʚʻɹʻʦʠʤʼʢʞʦʦʞ $PNNJQIPSBNVLVM o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ 
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʗʛʡʛʦʞʠʞ 5FSNJOBMJBCFMFSJDB o ʢʙ
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих
організмів і хімічних консервантів.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Фемі
ɸʛʨ ʧʥʦʞʵʴʨʲʣʤʦʢʖʡʻʝʖʬʻʼʦʤʗʤʨʞʦʛʥʦʤʚʩʠʨʞʘʣʤʼʧʞʧʨʛʢʞɸʤʡʤʚʻʴʨʲ
протизапальними та бактерицидними властивостями, нормалізують гормональний фон, покращують лактацію у сук, які вигодовують цуценят.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ʊʛʢʻɸʛʨ ʝʖʧʨʤʧʤʘʩʴʨʲʧʩʠʖʢʧʛʦʛʚʣʻʫʨʖʘʛʡʞʠʞʫʥʤʦʻʚʚʡʵʥʦʤʪʻʡʖʠтики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування захворювань репродуктивної системи, змін гормонального фону, патологічних
порушень внаслідок пологів, агалактії.
ДОЗУВАННЯ
ɺʖʴʨʲʨʘʖʦʞʣʖʢʝʖʫʘʚʤʙʤʚʻʘʡʻʣʖʠʤʦʻʣʲʵʝʞʠʖʩʨʖʠʞʫʚʤʝʖʫʧʤʗʖʠʞ
ʘʻʚʚʤʠʙoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝʣʖʙʤʚ ʠʙʻʗʻʡʲʮʛoʠʖʥʧʩʡʖʦʖʝ
ʣʖʙʤʚ
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

Фікус бенгальський (Ficus benghalensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить кумарини, основні з яких
псорален і бергаптен.
Має тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні, в’яжучі, ранозагоювальні, протизапальні, жарознижуючі,
протипухлинні та розсмоктувальні властивості.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
Алое вера (Aloe vera)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить С-глікозиди та смоли.
ʄʧʣʤʘʣʛ ʝʖʧʨʤʧʩʘʖʣʣʵ o ʵʠ ʥʦʤʣʤʧʣʞʟ ʤʭʞʯʩʘʖʡʲний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей,
виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої
кишки, бронхіальній астмі й інших захворюваннях.
Спаржа (Asparagus racemosus)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська
фармакопея.
Властивості: містить амінокислоту аспарагін, слиз,
крохмаль, цукор, стирол.
Використовують як тонізуючий, відхаркувальний,
жарознижувальний і сечогінний засіб, а також
засіб, що сприяє лактації.
Сарака індійська (Saraca indica)
Джерело: Аюрведична, Китайська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить дубильні речовини, залізовмісні органічні сполуки, солі кальцію, сапоніни,
кетостероли.
Застосовують як сильний загоювальний і заспокійливий засіб, також корисний для лікування
хвороб жіночої репродуктивної системи.

Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози.
Гемідесмус індійський (Hemidesmus indicus)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерʥʛʣʤʘʻ ʨʖ ʧʨʛʦʤʼʚʣʻ ʧʖʥʤʣʻʣʞ o ʡʩʥʛʤʡʩ  ʖʢʻʦʞʣ  ʖ
також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і
дубильні кислоти.
Стимулює синтез статевих гормонів і сприяє
поліпшенню обміну речовин. Використовується
для запобігання викидня.
Якірці сланкі (Tribulis terrestris)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни (не менше
ʣʻʜ  ʖʙʡʻʠʤʣʤʢʵʠʞʫʹʚʻʤʧʙʛʣʻʣ
Мають протимікробну, протисклеротичну, протизапальну, судинорозширювальну, антикоагулянтну, жовчогінну та сечогінну дію.

Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості:ʣʖʧʻʣʣʵʢʻʧʨʞʨʲʜʞʦʣʤʼʤʡʻʼ ʖ
ʨʖʠʤʜ ʧʡʻʚʞ ʘʖʡʛʦʻʖʣʤʘʤʼ ʠʞʧʡʤʨʞ ʨʖ   ʢʖʦʙʤʧспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний,
антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний
засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових
розладах, як засіб, що сприяє очищенню крові.
Імбир лікарський (Zingiber officinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну,
спазмолітичну дію.
Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на сесквіʨʛʦʥʛʣʞoʬʞʣʙʻʗʛʦʛʣʞʜʤʘʨʻʥʻʙʢʛʣʨʞ ʣʖʥʦʞʠʡʖʚ
куркумін.
Сприяє покращенню травлення, має жовчо- гінну,
сечогінну та стимулюючу дію.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін
ʙʡʻʬʞʦʞʝʞʣoʠʖʡʲʬʻʹʘʖʨʖʠʖʡʻʹʘʖʧʤʡʻʙʡʻʬʞʦʞʝʞʣʤвої кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і
антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої
кишки.
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