
Кожна капсула містить:
10:1 екстракт кореня Клеродендруму серратума (Clerodendrum 
serratum) – 120,0 мг, 10:1 екстракт кори Мімози леббек (Albezia 
lebbeck) – 120,0 мг, 10:1 екстракт Пасльону чорного (Solanum 
nigrum) – 120,0 мг, 10:1 екстракт листя Адатоди судинної 
(Adhatoda vasica) – 120,0 мг, 8:1 екстракт кореня Куркуми довгої 
(Curcuma longa) – 85,0 мг, 6:1 екстракт кореня Солодки голої 
(Glycyrrhiza glabra) – 85,0 мг, 8:1 екстракт кореневища Імбиру 
(Zingiber o�cinale) – 50,0 мг, 6:1 екстракт фруктів Фісташкового 
дерева (Pistacia integerrima) – 50,0 мг, 5:1 екстракт фруктів Перцю 
довгого (Piper longum) – 50,0 мг, желатинова капсула – 123,0 мг.
Поживна (харчова) цінність 100 г продукту: білків – 6,4 г; жирів – 
0,6 г; вуглеводів – 47,4 г.
Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту: 230 ккал.
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних 
консервантів, зроблено на основі лікарських рослин.
Форма випуску: желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%, № 30.

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%.

3 роки від дати виготовлення.
Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період 
лактації у жінок. Цей продукт не призначений для діагностики, 
лікування або попередження будь-яких хвороб, не слід вико- 
ристовувати як заміну повноцінного раціону харчування.           
Не використовуйте після закінчення терміну придатності, вказа-
ного на упаковці, або при порушенні цілісності упаковки.

Дієтична добавка не є лікарським засобом.
Зверніть увагу, що всі рекомендації й коментарі мають 
інформативний характер і не повинні використовуватися 
без консультацій з лікарями або фахівцями.
Самолікування може завдати шкоди вашому здоров’ю.

Бажано обмежити вживання їжі з великою кількі-
стю пурину: м’ясо, рибу, жирні бульйони.

Потрібно обов’язково відмовитися від куріння та 
алкоголю.

Треба дотримуватися дробного харчування –          
до 6 разів на день. Сіль необхідно обмежити до 8 г на 
добу. Рідини потрібно пити до 1 л в день. Бажано таке 
співвідношення білків, жирів і вуглеводів при загаль-
ній калорійності не більше ніж 2300 ккал:

- білки – 100 г;

- жири – 70 г;

- вуглеводи – 300 г.

Не можна вживати їжу пізніше, ніж за 2 години до сну.

Правильне харчування при алергічній реакції та 
астмі має:

- привести в норму чутливість слизової;

- сприяти відновленню імунітету;

- знизити проникнення алергенів у шлунково-   
кишковий тракт;

- очистити організм від продуктів, які здатні викли-
кати бронхіальні напади;

- зупинити запалення в дихальних шляхах.

ПРОДУКТИ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ АЛЕРГЕНІВ:

- кисломолочні продукти (ряжанка, кефір, натураль-
ний йогурт, сир);

- відварне або тушковане нежирне свиняче та ялови-
че м’ясо, курка, риба (морський окунь, тріска), суб- 
продукти (нирки, печінка, язик);

- гречані, рисові, кукурудзяні хлібці;

- зелень і овочі (капуста, броколі, бруква, огірки, 
шпинат, кріп, петрушка, зелений салат, кабачки, ріпа);

- вівсяна, рисова, перлова, манна каша;

- пісні оливкова й соняшникова олії, вершкове масло;

- деякі види фруктів і ягід (зелені яблука, аґрус, груші, 
біла черешня, біла смородина) та сухофрукти (сушені 
груші та яблука, чорнослив), компоти й узвари з них, 
відвар шипшини, чай і мінеральна вода без газу.

ПРОДУКТИ З СЕРЕДНІМ РІВНЕМ АЛЕРГЕНІВ:

- злакові культури (пшениця, жито);

- гречка, кукурудза;

- жирна свинина, баранина, конина, м’ясо кролика   
й індички;

- фрукти та ягоди (персики, абрикоси, червона й чорна 
смородина, журавлина, банани, брусниця, кавуни);

- деякі види овочів (зелений перець, горох, карто-
пля, бобові).

ПРОДУКТИ З ВИСОКИМ РІВНЕМ АЛЕРГЕНІВ:

- морепродукти, більшість сортів риб, червона              
й чорна ікра;

- свіже коров’яче молоко, сири, суцільномолочні 
продукти;

- яйця;

- напівкопчені й сирокопчені м’ясо, ковбаса, сардель-
ки, сосиски;

- продукти промислового консервування, маринова-
ні продукти;

- солоні, гострі та пряні продукти, соуси, приправи та 
спеції;

- окремі види овочів (гарбуз, червоний перець, помідори, 
морква, квашена капуста, баклажани, щавель, селера);

- більшість фруктів і ягід (полуниця, червоні яблука, 
суниця, малина, ожина, обліпиха, чорниця, хурма, 
виноград, вишня, гранати, диня, слива, ананаси), 
соки, киселі, компоти з них;

- усі види цитрусових;

- солодка або фруктова газована вода, жувальні 
гумки, ароматизовані ненатуральні йогурти;

- деякі види сухофруктів (курага, фініки, інжир);

- мед, горіхи й усі види грибів;

- алкогольні напої, какао, кава, шоколад, карамель, 
мармелад;

- продукти з харчовими добавками (емульгатори, 
консерванти, ароматизатори, барвники).

Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін 
гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризино-
вої кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний  
і антисекреторний засіб при гіперацидному гастри-
ті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої 
кишки.

Імбир лікарський (Zingiber o�cinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію, 
смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотино-
ву кислоту, вітамін А, крохмаль.
Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну та 
спазмолітичну дію.

Фісташкове дерево (Pistacia integerrima)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська 
фармакопея.
Властивості: містить ефірні олії, смолу, фісташкові 
кислоти A і B, β-сітостерин, аромадендрен, камфен, 
каприлову кислоту, цинеол, α-пінен, амінокислоти, 
дигідромальвінову кислоту, фістацин, фістацинін, 
стерали, трітерпеноїди та дигідрокверцетин.
Використовують для усунення респіраторних 
ускладнень. Допомагає лікувати кашель і задишку, 
має жарознижувальні властивості.

Перець довгий (Piper longum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: корінь містить алкалоїди піперидин    
і піперлонгумінін, дигідростігмастерол, восковий 
алкалоїд N-ізобутіл-декатранс-2-транс-4-діенамід, 
терпенові речовини.
Застосовується при лікуванні шлунково-кишкових 
захворювань, а також при легеневих хворобах.

Мімоза леббек (Albezia lebbeck)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить таніни та псевдотаніни, 
меланоксетін, оканін, флавоноїди, альбіццігенін, 
сапонін, кристалічний кальцій, крохмаль, олеано-
лову та ехіноцистікову кислоти, сітостерол.
Використовується як засіб від бронхіту, прокази, 
гельмінтних уражень, проти туберкульозу, слабко-
сті сім’я та отруєнь.

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               
й інших стероїдних гормонів.
Застосовується як антисептичний, діуретичний         
і послаблюючий засіб.

Адатода судинна (Adhatoda vasica)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить велику кількість ефірних олій 
та алкалоїдів, похідних від хіназоліну (вазицин, 
вазицинол, вазицинон, пеганін тощо).
Використовують при захворюваннях дихальної 
системи та кровотечах. Має відхаркувальний, 
вітрогінний ефект, сприяє зменшенню нудоти, 
газових кольок і метеоризму, має виражений 
гіпотензивний ефект, застосовується також при 
лікуванні ішемічної хвороби серця.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська 
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на 
сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти, 
наприклад куркумін.
Допомагає покращити травлення, має жовчогінну, 
сечогінну та стимулюючу дію.

КОРОТКИЙ ОПИС ТРАВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ

ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
ПРИ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЯХ ТА АСТМІ

ПРОДУКТИ, НЕ РЕКОМЕНДОВАНІ
ПРИ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЯХ ТА АСТМІ

ПРОДУКТИ, РЕКОМЕНДОВАНІ 
ПРИ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЯХ ТА АСТМІ

СКЛАД

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ:



За Аюрведою, усі тканини організму можуть бути 
схильні до алергічних реакцій. Механізм розвитку 
алергічних реакцій включає ураження різних орга-
нів нездорової капхи. Ця патологія полягає в запа-
ленні й надмірному виділенні рідини. У традиційній 
медицині патології, пов’язані з алергічними реакція-
ми, загалом схожі на описані в Аюрведі.

Ґрунтуючись на імунологічних механізмах, пов’я-
заних із цим захворюванням, алергічні реакції розді-
лено на чотири типи.

Реакції I типу (їх називають також анафілактичним 
шоком) опосередковуються антитілами імуноглобулі-
ну Е (IgE-антитілами). Сюди зараховують харчові алер-
гії, шкірні алергії (алергічний висип і атопічний дерма-
тит), алергічний нежить, астму й анафілактичний шок.

Реакції II типу (цитолітичні реакції) опосередкують-
ся імуноглобулінами G та M (IgG та IgM). До них зара-
ховують гемолітичну анемію пеніцилінового типу, 
тромботичну пурпуру, яку викликає хінідин, грануло-
пенію, яку викликають сульфонаміди, і системний 
червоний вовчак, який викликають прокаїнаміди.

Реакції III типу (серологічні реакції) в основному 
опосередкуються імуноглобуліном IgG. До них зара-
ховують утворення комплексу антиген антитіло              
в судинному епітелії, що викликає запалення тканини, 
появу на шкірі пухирів, запалення суглобів, ураження 
лімфатичних вузлів і лихоманку.

Реакції IV типу (уповільнені) опосередковуються 
Т-лімфоцитами й макрофагоцитами. Прикладом реак-
ції цього типу є контактний дерматит, викликаний 
отруйним плющем.

Список літератури*:
•  Scientific Basis for Ayurvedic Therapies (Наукова основа 

Аюрведичної терапії).
Lakshmi C. Mishra, Illustrations, ISBN 9780849313660 – CAT# 1366.
•  Ayurvedic Pharmacopoeia of India (Аюрведична фармакопея Індії).
Government of India, Ministry of health and family welfare (Ayush).
•  British Herbal Compendium (Британський трав’яний компен-

діум) / Ed. P.R. Bradly. – Bournemouth, 1992.
•  Encyclopedie des Plantes Medicinales. – Laronsse, Milan, 1997.
•  European Pharmacopoeia (Європейська фармакопея). 2 end. – 

Part I. – France, 1980; Part II, 1991.
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amma.ua

з точки зору Аюрведи. Індійська нетрадиційна 
медицина Аюрведа визнана Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я як ефективна система 
альтернативної або народної медицини.

АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ

Алергічні реакції, лікарські алергії або гіперчутли-
вість в Аюрведі вважаються хворобами, при яких домі-
нує захворювання капхи. Приклади таких хвороб – 
астма й екзема. (Капха описана в Аюрведі як волога, 
стійка, важка, м’яка речовина зі слизовою структу-
рою. Капха формується з рівноваги «безформних 
рідин» і «маси». Капха відповідає за нормалізацію 
вологи тіла, стабільність суглобів, пружність тіла, 
пропорційність масі, вазі, міцності й витривалості. 
Опис капхи нагадує лімфатичну й імунну системи – 
жир, слиз і слизові системи.)

У традиційній медицині алергічні реакції вважа-
ються порушенням імунної системи. Клінічні ознаки 
й симптоми алергічних реакцій відрізняються залеж-
но від слабкості органів. Наприклад, алергічна реак-
ція, яка виникає у верхніх дихальних шляхах,            
проявляється в запаленні дихальних шляхів і гіпере-
мії (алергічний нежить). Алергічна реакція, яка           
виникає в легенях, проявляється симптомами астма-
тичного нападу. Якщо вона виникає на шкірі, то може 
проявлятися у вигляді ознак і симптомів алергічного 
висипу, екземи, псоріазу або контактного дерматиту. 
Одна з найпоширеніших алергічних реакцій – алер-
гічний нежить. Серед інших поширених алергічних 
реакцій – алергічна астма та шкірні реакції.

В Аюрведі алергічні реакції описуються як порушення, 
що виникають в організмі через низку небажаних токсич-
них речовин, які виробляються в організмі. Ці порушення 
виникають або через погане засвоєння поживних речо-
вин, неправильний обмін речовин, або через вплив 
шкідливих речовин навколишнього середовища.

- Алергічні реакції;
- Хронічний бронхіт;
- Хронічна обструктивна легенева хвороба з гострою 
респіраторною інфекцією нижніх дихальних шляхів;
- Алергічний нежить;
- Астма з перевагою алергічного компонента;
- Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів;
- Бронхіальна й алергічна астма;
- Хронічна обструктивна хвороба легень;
- Куріння.

дорослим по 1 капсулі 1 раз на день за 30 хвилин до 
їжі або за рекомендацією лікаря. Не перевищувати 
денну норму. Перед вживанням рекомендовано 
проконсультуватися з лікарем.

до 4 тижнів. При необхідності можливе довготривале 
приймання. Дозування та тривалість можуть бути зміне-
ні фахівцем або лікарем зважаючи на стан пацієнта.

СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ
ДІЄТИЧНИХ УМОВ ПРИ:ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ:

БРОНХІАЛЬНА АСТМА

Бронхіальна астма – захворювання, поширене         
в усьому світі. Люди різного віку страждають від 
цього хронічного розладу роботи дихальних шляхів.

Згідно з Аюрведою, загальний механізм розвитку 
астми (сваса рога) полягає в тому, що всі речі, мате-
ріали й умови можуть підвищувати вата дошу (вата – 
субстанція, яка накопичується в товстій кишці, 
нервовій системі, серці).

Астма формується на тлі зростаючого кашлю (каса), 
наявності в організмі неперетравлених залишків їжі 
(ама), діареї, блювоти (ваматху), отруєння (виса), 
анемії (панду) й лихоманки (джвара); контакту з заб- 
рудненим пилом повітрям, отруйними газами, пилком 
або димом; травмування життєво важливих точок; 
вживання занадто холодної води, а також проживан-
ня в холодних і вологих місцях. Спровокувати напади 
астми може надмірне вживання сухої та в’язкої їжі, 
холодної води, нерегулярний режим харчування, 
закрепи, суворий піст, підвищена сексуальна актив-
ність у дорослих, вплив на тіло дуже низьких або дуже 
високих температур, тривога, нервові потрясіння, 
порушення психічного спокою та виснаження.             
Кашель і риніт також можуть спричинити астму.

Слід уникати ліків, дієт і практик, які викликають 
загострення хвороби. Варто обмежити перебування   
в насичених пилом і димом, а також холодних і вологих 
місцях, уникати надмірного вживання сухої й в’язкої 
їжі, холодної води, зміни клімату, довгої ходьби, нере-
гулярного режиму харчування, порушення травлення, 
травмування життєво важливих органів. Можуть 
завдати шкоди: неспання вночі, заняття спортом, 
фізичні навантаження, перебування на сонці або біля 
вогню, а також тривоги, нервові потрясіння, гнів і все, 
що порушує душевний спокій. Здоровий спосіб життя 
може запобігти захворюванню.

В Аюрведі причини алергічних реакцій пов’язують 
з ослабленням імунітету або вядхіксаматви (здатність 
організму чинити опір захворюванням), який захи-
щає людину від хвороб. Ця опірність виникає завдяки 
біологічній речовині, яка є в організмі людини.

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.

Звіт ДП «Науковий центр превентивної токсикології, 
харчової 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: ТОВ «Форсаж Плюс»,
бульв. Верховної Ради, 21 б, приміщення 79,
м. Київ, 02094, Україна. Тел./факс: +38 (044) 503 08 40.
Адреса виробничих потужностей: вул. Промислова, 9, 
с. Проліски, Бориспільський р-н, Київська обл., 08322, 
Україна.

Замовник і власник торгової марки:
Amma Life Sciences Private Limited
вул. Алма-Атинська, 2/1, м. Київ, 02090, Україна

Вироблено відповідно до 
міжнародного стандарту

MEMBER OF NATIONAL AYURVEDIC
MEDICAL ASSOCIATION, USA
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