
 
СКЛАД: 
Кожна капсула містить: 
•  8:1 екстракт листя Папаї (Carica papaya) – 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 – 4,5 г; жирів – 0,5 г; вуглеводів – 42,5 г. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:  
227 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 травної системи.

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ 
УМОВ ПРИ: порушення травлення, неприємний запах із 
рота, головний біль, пульсуючий біль у прямій кишці, 
закреп, геморой.

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» 
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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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(leaves extract Carica papaya)
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Папая, або  хлібне дерево  (лат.  Cárica papáya) – деревна 
рослина; вид роду Каріка (Carica) сімейства  Карикові 
(Caricaceae).

Невисоке струнке пальмообразне дерево з тонким, позбав-
леним гілок стовбуром висотою 3-10 м.

Листя великі, 50-70 см в діаметрі, пальчасто-розсічені, на 
довгих черешках.

Квітки розвиваються в пазухах листків, перетворюючись у 
великі плоди, діаметром 10-30 см і довжиною 15-45 см. Дозрі-
лі плоди м’які і мають колір від бурштинового до жовтого.

Всі частини рослини містять молочний сік.

Батьківщина – Південна і Центральна Америка, з давніх-да-
вен широко культивується в тропіках як фруктова рослина.

Хімічний склад рослини
Папая містить багато ферменту, званого папаїн (протеаза), 
бензилтіокарбаміну, псевдокарпаїну, 19 каротиноїдів та 
інших білків.

Папаїн отримують з молочного соку, ув’язненого в мікроско-
пічні молочні трубки, що пронизують рослину. Найбільший 
вміст такого соку – в шкірці незрілих плодів. Зелені плоди 
надрізають, сік витікає на поверхню плоду і густіє на повітрі. 
Виходить латекс. Його розчиняють у воді і осаджують для 
отримання папаїну. З одного плоду можна отримати 10-15 гр. 
молочного соку, що містить 10-11% папаїну.

Папаїн – фермент широкого спектру дії. Він розщеплює 
білки, а також вуглеводи і жири до того стану, в якому вони 
можуть бути легко засвоєні. Він активний і в кислому, і в 
лужному, і в нейтральному середовищі.

Папая володіє анальгетичними, протинабряковими, анти-
септичними, ранозагоювальними, глистогінними, пом’як-
шуючими, протизапальними, відбілюючими, відлущуваль-
ними, антиоксидантними властивостями.

Лікувальні властивості папаї використовуються в 
наступних випадках:
•  як засіб для лікування шлункових захворювань; (Папаїн зас- 

тосовують при гастриті, виразці шлунка і дванадцятипалої 
кишки, для поліпшення травлення. Він надає пом’якшуваль-
ну, заспокійливу дію на шлунок. Нейтралізує дію зайвої 
кислоти в шлунку, допомагає при печії та гастритах. У тропіч-
них країнах регулярно жують листя папаї або нестиглі 
плоди, щоб уникнути проблем зі шлунком або кишечником).

•  як один з кращих протиглистових засобів, що не має побіч-
них ефектів, навіть для маленьких дітей;

•  відмінний жироспалювач, він входить до складу дієтичних 
добавок для схуднення; (В шлунку людини він розщеплює 
білки, при цьому підшкірна жирова тканина відчуває 
позитивний вплив. Це наслідок впливу ферментів на 
структури сполучних тканин і жирових клітин (ліпоцитів). 
Таким чином папаїн перешкоджає відкладенню резервно-
го жиру і навіть ліквідує ці відкладення).

•  як цінний дієтичний продукт, що сприяє травленню;

•  для виведення токсинів і шлаків з організму; (Папаїн розщеплює 
речовини в тканинах або кишечнику і таким чином видаляє з 
організму шлаки, тобто продукти неправильного харчування і 
малорухливого способу життя, які перешкоджають нормаль-
ному обміну речовин. При регулярному використанні він легко 
розщеплює і виводить шлаки, завдяки чому тканини залиша-
ються молодими і забезпеченими енергією).

•  для лікування шкірних хвороб – виразки, екземи, опіки, затя- 
гує рани; (Відома антибактеріальна, протизапальна та антио-
кислювальна дія папаїну. Він здатний полегшувати запалення 
та біль, викликані укусами комах. У Південній Африці листя і 
плоди застосовують для заліковування ран, які погано загою-
ються та гнійних виразок. Цей метод був застосований в 
Лондонському Делевічському госпіталі, коли при післяопера-
ційному запаленні хірургічних швів антибіотики та інші меди-
каменти не надали жодного впливу. Тоді використовували 
нарізані смужки плоду, накладені на відкриті рани, вони 
показали приголомшуючі результати. В Перу прикладають до 
ран пов’язку з листя папаї і рани затягуються прямо на очах. 
Папаїн застосовують зовнішньо при опіках, екземі).

•  при набряках, болях і запаленнях, при спортивних травмах 
або артритах;

•  при лікуванні тромбонів; (Як ензим, який розщеплює білки, 
він допомагає розщеплювати так звані імунні комплекси, 
тобто скупчення клітин або складових частин клітин. Він 
природним чином розріджує кров, допомагає при розще-
пленні фібрину, білка крові, який може порушувати природ-
ну циркуляцію крові. Папаїн може перешкоджати скупчен-
ню тромбоцитів і розщеплює відкладення на стінках судин).

•  для зміцнення імунної системи, швидкого відновлення сил 
після перенесених хвороб та перевтоми; (Особливо реко-
мендується особам похилого віку. Широко застосовується 
чай з листя папаї. Папаїн всмоктується здоровою слизо-
вою оболонкою кишечника дорослої людини до 6 – 10%, 
тобто в мінімальних кількостях, але зате не дає побічних 
шкідливих впливів, зокрема, на печінку. Щоб досягти 
наміченого результату, необхідно тривале і регулярне 
вживання ферментів. Тільки в цьому випадку можна очіку-
вати поліпшення самопочуття приблизно через 3 місяці).
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