
 
СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  8:1 екстракт листя Азадірахти індійської (Azadirachta Indica) – 200,0 мг, 
•  10:1 екстракт кореневища Полину ( Artimisia maritima) – 150,0 мг, 
•  5:1 екстракт кореневища Асафетиди (Ferula asafoetida) – 80,0 мг,
•  10:1 екстракт кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 

50,0 мг,
•  7:1 екстракт фруктів Терміналії хебули (Terminalia chebula) – 50,0 мг, 
•  8:1 екстракт кореневища Імбиру лікарського (Zingiber officinale) – 50,0 мг, 
•  8:1 екстракт кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 50,0 мг. 
•  8:1 екстракт кореневища Аїру болотного (Acorus calamus) – 50,0 мг, 
•  12:1 екстракт кореня Часнику (Allium sativum) – 30,0 мг, 
•  12:1 екстракт листя Алое вера (Aloe vera) – 30,0 мг, 
•  8:1 екстракт листя Папаї (Carica papaya) – 30,0 мг,
•  7:1 екстракт фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 30,0 мг,
•  желатинова капсула – 123,0 мг. 
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних 
консервантів, зроблено на основі лікарських рослин.

ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ 100 г продукту:  
білків – 6,8 г; жирів – 0,7 г; вуглеводів – 42,2 г. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:  
221 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 
виведення гельмінтів з організму. 

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ 
УМОВ ПРИ: гельмінтоз, аскаридоз, ентеробіоз, анкілосто-
мідоз, глисти.

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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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.

Полин гіркий (Artemisia absinthium)
Джерело: Аюрведина, Російська, Європей-
ська фармакопея.
Властивості: містить до 0,5 % ефірної олії, до 
складу 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.

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 спаз- 
ми та допомагає перетравлювати їжу. Це сти- 
мулюючий засіб і природне проносне. Застосо-
вують при лікуванні діабету, геморагії та діареї.

Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: 
берберин, ятроризин, пальматин, а також 
апорфіновий алкалоїд магнофлорин і азотисті 
основи – холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий 
засіб. Алкалоїди мають курареподібну актив-
ність 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 o�cinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фарма-
копея.
Властивості: кореневища містять ефірну 
олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, 
нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
Сприяє покращенню травлення, має вітрогін-
ну, спазмолітичну дію.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Росій-
ська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на 
сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, 
наприклад куркумін.
Сприяє покращенню травлення, має жовчогін-
ну, 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, болеза-
спокійливу та заспокійливу дії.

Часник (Allium sativum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фарма-
копея.
Властивості: містить ефірну олію, глюкозид 
алін, йод, полісахариди, сірковмісні речовини 
та фітонциди.
Застосовується при атонії кишечника, метео-
ризмі, колітах, дизентерії та як протигельмінт-
ний засіб, сприяє припиненню процесів 
гниття та бродіння в кишечнику, вживають 
при гіпертонічній хворобі  й атеросклерозі. Є 
позитивні результати при лікуванні трихомо-
надних кольпітів, деяких захворювань вуха, 
легенів, гнійних виразок і ран тощо.

Алое вера (Aloe vera)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Росій-
ська фармакопея.
Властивості: містить С-глікозиди та смоли.
Основне застосування – як проносний 
(очищувальний) засіб. Застосовують при 
захворюваннях очей, виразковій хворобі 
шлунка та дванадцятипалої кишки, бронхіаль-
ній астмі й інших захворюваннях.
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