
 

СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  10:1 екстракт фруктів Якірців сланких  (Tribulus terrestris) – 150,0 мг,  
•  6:1 екстракт коренів Куркуліго орхідеєвидного (Curculigo orchioides) – 

150,0 мг,  
•  6:1 екстракт Мумійо  (Asphaltum punjabianum) – 120,0 мг, 
•  12:1 екстракт насіння Мукуни пекучої (Mucuna pruriens) – 120,0 мг, 
•  10:1 екстракт кореня Хлорофітуму боривіліанума  (Chlorophytum 

borivilianum) – 70,0 мг,  
•  10:1 екстракт насіння Доліхосу двoквіткового (Dolichos biflorus) – 70,0 мг, 
•  8:1 екстракт насіння Іпомеї плющевидної  (Ipomoea hederacea) – 55,0 мг,  
•  8:1 екстракт рослини Гігрофіли спінози (Hygrophila spinosa) – 40,0 мг,  
•  6:1 екстракт галів Фісташки справжньої (Pistacia integerrima) – 25,0 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 – 0,8 г; вуглеводів – 45,4 г. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:  
225 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 раціо-
нах дієтичного харчування як джерело комплексу біологічно 
активних речовин рослинного походження з метою створен-
ня оптимальних дієтолоrічних умов для функціонування 
чоловічої сечостатевої та репродуктивної системи.

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

СПОСІБ ТА ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ:
Дорослим по 1 капсулі 1 раз на день за 30 хвилин до їжі або 
за рекомендацією лікаря. Не перевищувати денну норму, до 
4 тижнів. При необхідності можливе довготривале прийман-
ня. Дозування та тривалість можуть бути змінені фахівцем 
або лікарем зважаючи на стан пацієнта. Перед вживанням 
рекомендовано проконсультуватися з фахівцем або лікарем.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ: 
Індивідуальна непереносимість компонентів. Цей продукт 
не призначений для діагностики, лікування або попере-

дження будь-яких хвороб, не слід використовувати як заміну 
повноцінного раціону харчування. Побічних явищ та усклад-
нень після застосування не спостерігалось. В окремих 
випадках відзначається легка послаблююча дія. Не вико-
ристовуйте 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 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.

Створює оптимальні дієтологічні умови
для функціонування чоловічої сечостатевої

та репродуктивної системи
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Якірці сланкі (Tribulis terrestris)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни (не 
менше ніж 0,7%), агліконом яких є діосгенін.
Екстракт є одним з найбільш потужних та ефек- 
тивних натуральних засобів для посилення 
потенції, лібідо (сексуального потягу), а також 
сприяє профілактиці чоловічого безпліддя.

Куркуліго орхідеєвидного (Curculigo orchioides)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить смоли, таніни, оксалат 
кальцію.
Застосовується як загальнозміцнюючий, проти- 
запальний і тонізуючий засіб, сприяє зниженню 
запальних процесів у суглобах, покращує 
кровообіг.

Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, аміно-
кислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої 
системи, безплідді, ерозії жіночих статевих 
органів, запаленні молочної залози.

Мукуна пекуча (Mucuna pruriens)
Джерело: Аюрведична, Російська фармакопея.
Властивості: містить серотонін, нікотин, буфо- 
тенін, гідрокситриптамін, 5-MeO-DMT-N-оксид 
і β-карболіни.
Сечогінний засіб, сприяє підвищенню міцності 
тканин  і покращує координацію. Використо-
вується як афродизіак для підвищення лібідо в 
чоловіків та може застосовуватись при ерек- 
тильній дисфункції.

Хлорофітум боривіліанум (Chlorophytum 
borivilianum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фарма-
копея.
Властивості: містить вуглеводи, білки, клітко-
вину та сапоніни.
Використовується як афродизіак і сексуаль-
ний тонік. Сприяє підвищенню неспецифічно-
го (вродженого) імунітету.

Доліхос двоквітковий (Dolichos bi�orus)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: насіння має приємний і терпкий 
смак, надає охолоджуючу дію. Допомагає 
живленню всіх органів і тканин тіла, сприяє 
зупиненню проносу та кровотечі. Рекомендо-
вано при гострих розладах слизових шляхів. 
Тонізує нервову систему, легкий афродизіак.

Іпомея плющевидна (Ipomoea hederacea)
Джерело: Аюрведична, Російська фармако-
пея.
Властивості: містить 90% води, суха маса 
містить 48% вуглеводів, 24% білків та 13% 
золи.
Застосовують при болях у животі, при задишці           
й кашлі, поносі та кровотечі.

Гігрофіла спіноза (Hygrophila spinosa)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить складні ефіри аліфатич-
ного ряду 25-оксо-гентріаконтаніл ацетат і 
метил-8-н-гексілтетракозаноат, бутелін, лупеол, 
стигмастерол і β-сітостерол, ліноленову та 
пальмітинову кислоту.
Застосовують при імпотенції, сперматореї та 
слабкості сперми, сприяє збільшенню кілько-
сті сперми.

Фісташка справжня (Pistacia integerrima)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Росій-
ська фармакопея.
Властивості: містить ефірні олії, смолу, фіс- 
ташкові кислоти A і B, β-сітостерин, аромаден-
дрен, камфен, каприлову кислоту, цинеол, 
α-пінен, амінокислоти, дигідромальвінову кис- 
лоту, фістацин, фістацинін, стерали, трітерпе-
ноїди та дигідрокверцетин.
Використовують для збільшення кількості спер- 
матозоїдів, також допомагає поліпшити якість 
сперми. Застосовують для вирішення проблем 
чоловічого сексуального здоров’я, щоб збіль- 
шити силу та лібідо в чоловіків.
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