
СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  10:1 екстракт листя Моринги олійної (Moringa oleifera) – 800,0 мг,
•  желатинова капсула – 123,0 мг.
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних 
консервантів, зроблено на основі лікарських рослин.

ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ЦІННІСТЬ 100 г продукту:  
білків – 5,4 г; жирів – 0,5 г; вуглеводів – 40,8 г. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:  
228 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 імунної системи.

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ 
УМОВ ПРИ: будь-яке захворювання (порушення метаболіз-
му, виснаження, зниження імунітету, занепад сил, фізична, 
розумова, сексуальна слабкість і депресія), захворювання 
серцево-судинної системи, бронхо-легеневого апарату і 
сечостатевої системи, слабке травлення та зниження апети-
ту (особливо в дітей і людей похилого віку), синдром імуно-
дефіциту, синдром хронічної втоми.

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
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Країна походження сировини: Індія (India).
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ВИСНОВОК:
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Моринга олійна, або  масляниста  (Moringa 
oleifera) – багаторічна рослина родини Морингові. 
Місцеві назви – Дерево очищення, Дерево бара-
банних паличок, Найкращий друг матері (завдяки 
здатності посилювати родову діяльність).

Листяне дерево заввишки 10-12 м, в культурі 
задля полегшення збирання плодів часто 
роблять обрізку на висоті 1-2 м. Товщина стовбу-
ру може досягати 45 см. Кора білувато-сірого 
кольору, з товстим шаром корку. Молоді пагони 
мають червоний або зеленкуватий відтінок, пов-
стисті. Крона дерева розлога, складається з 
тонких, поникаючих гілок. Листя — пірчасте, 
яскраво-зелене.

Моринга олійна є одним з найбільш швидкозро-
стаючих дерев: вона може досягти 3 м заввишки 
за 10 місяців, а цвітіння настає вже через півро-
ку після посадки. В субтропічних районах рос-
лина квітне раз на рік, з квітня по червень. У 
районах, де нема значних коливань температу-
ри, квітне двічі на рік або цілий рік. Плід — 
висяча, тристороння капсула 20-45 см завдовж-
ки. Вона містить коричневе, жирне насіння з 
крильцями, за допомогою яких воно розносить-
ся вітром та водою. Також практикується вегета-
тивне розмноження живцями.

Росте в субтропічному і тропічному кліматі на 
різних континентах. Походить з передгір'я Пів- 
денних Гімалаїв, а зараз культивується в тропічній 
Азії та Африці, Мексиці, Індії, Центральній і 
Південній Америці.

Моринга олійна є найбільш розповсюдженим 
видом роду. Дерева дають густу тінь, захищають 

від вітру і служать опорою для сланких рослин. 
Використовують всі частини рослини.

Листя моринги їстівне і може бути застосоване 
як альтернативне джерело поживних речовин у 
регіонах з дефіцитом продовольства. Воно 
містить білки, вітаміни А, В, С, К, марганець. В 
одній жмені листя міститься десять добових 
норм вітаміну А.

З листя виготовляють папір, також воно вико-
ристовуються у народній медицині як засіб проти 
шлунково-кишкових інфекцій.

Коріння багате на поліфенольні сполуки, у ньому 
міститься антибіотик, який, за оцінками універси-
тету Сан Карлос в Гватемалі, може зрівнятися по 
дії з препаратами від шкірних інфекцій.

Мед з квітів моринги має чудовий аромат. Настій 
суцвіть добре допомагає від застуди. Досліджен-
ня, що публікувалися в останні роки в американ-
ському журналі з фітотерапії та садівничої науки 
(Journal of Phytotherapy Research and Hortiscience) 
довели, що моринга знижує рівень цукру в крові, 
знімає запалення, лікує виразку шлунка і діє 
заспокійливо на нервову систему. У Західній 
Африці лікарі успішно використовують морингу 
для лікування діабету.

Найбільш цінним є насіння, з якого добувають 
поживну та цілющу морингову олію. Вона дуже 
довго не псується і має широкий спектр дії.

Новітні дослідження, проведені Бритіш Оуверсіз 
Девелопмент Ейдженсі на замовлення ЄС, показа-
ли, що добре подрібнене насіння моринги має 
властивість поглинати і деактивувати бактерії і 
віруси з забрудненої води. Це відкриття спонука-
ло до розробки революційно нового методу очи-
щення води, що використовується у регіонах з 
забрудненими річками.
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