STONIL ULTRA

Стоніл Ультра

Створює оптимальні дієтологічні умови
для функціонування органів сечовиділення

СКЛАД:
Кожна капсула містить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10:1 екстракт кори Кратеви нурвали (Crataeva nurvala) – 120,0 мг,
10:1 екстракт фруктів Якірців сланких (Tribulus terrestris) – 120,0 мг,
8:1 екстракт кореня Бадану товстолистого (Bergenia ligulata) – 120,0 мг,
20:1 екстракт насіння Огірка звичайного (Cucumis sativus) – 75,0 мг,
8:1 екстракт рослини Гігрофіли спінози (Hygrophila spinosa) – 75,0 мг,
4:1 екстракт кореня Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 75,0 мг,
10:1 екстракт насіння Доліхосу двоквіткового (Dolichos biflorus) – 50,0 мг,
10:1 екстракт кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diﬀusa) – 50,0 мг,
7:1 екстракт фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 50,0 мг,
10:1 екстракт кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 35,0 мг,
10:1 екстракт кори Фікусу бенгальського (Ficus benghalensis) – 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 – 6,6 г; жирів – 0,6 г; вуглеводів – 41,4 г.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:
229 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 органів сечовиділення.
СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ
УМОВ ПРИ: камені в нирках і сечоводі, камені в сечовому
міхурі, ниркові кольки, цистит, запобігає утворенню каменів
після їх виведення, інфекція сечового міхура, сечокам’яна
хвороба.
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 приймання. 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 хвороб, не слід
використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Побічних явищ та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча
дія. Не використовуйте 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 виробництва: 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, 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, 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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Кратева нурвала (Crataeva nurvala)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить церіловий спирт, лупеолу, бетулінову кислоту, діосгенін, феноли, сапоніни, дубильні речовини, флавоноїди, кумарин, вуглеводи.
Використовується як сечогінний засіб, застосовується при захворюваннях сечовивідних шляхів,
включаючи сечокам’яну хворобу, гіпертрофію
передміхурової залози, інфекції нейрогенного
сечового міхура й сечовивідних шляхів.
Якірці сланкі (Tribulis terrestris)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни (не
менше ніж 0,7%), агліконом яких є діосгенін.
Мають протимікробну, протисклеротичну, протизапальну, судинорозширювальну, антикоагулянтну, жовчогінну та сечогінну дію. Застосовуються як сечогінний засіб, для виведення каменів із сечового міхура та нирок.
Бадан товстолистий (Bergenia ligulata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить арбутин, катехін, галову кислоту, крохмаль (19%), мінеральні речовини, вітаміни, альбумін (7,75%), глюкозу (5,5%), слиз, золу.
Застосовують для виведення каменів з нирок.
Огірок звичайний (Cucumis sativus)
Джерело: Аюрведична, Російська, фармакопея.
Властивості: плоди містять хлорофіл, каротин, вітаміни PP, C і B, макро- і мікроелементи, а
також багато калію та магнію.
Застосовують як ефективний сечогінний, жовчогінний і проносний засіб.
Гігрофіла спіноза (Hygrophila spinosa)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить складні ефіри аліфатичного
ряду 25-оксо-гентріаконтаніл ацетат і метил-8-нексілтетракозаноат, бутелін, лупеолу, стигмастерол
і β-сітостерол, ліноленову та пальмітинову кислоту.
Застосовують при водянці, гонореї, обструкції
печінки та ниркових каменях. Також використовують при безсонні.
Пікрориза курроа (Picrorhiza kurroa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні
глікозиди – пікрозиди I і II та куткозид.
Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі,
антисептичні, антибактеріальні й імуномодулюючі властивості.

Доліхос двоквітковий (Dolichos biflorus)
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. Рекомендовано при гострих розладах слизових шляхів.
Тонізує нервову систему, легкий афродизіак.
Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
алантоїн, корені – алкалоїди, основний із яких –
пунарнавін. Рослина містить фітоекдизони.
Високоефективний засіб, що допомагає зняти
різні види набряків – важкі набряки при
алергії, хворобах серця, крові, анемії, запаленнях суглобів. Також використовують як тонізуючу рослину для нирок.
Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості
аскорбінову, а також нікотинову кислоту,
каротин, рибофлавін, тіаміну бромід, метіонін,
триптофан, кальцій, залізо та фосфор.
Застосовують для нормалізації функцій усіх систем
і органів, для зняття запальних процесів, регенерації тканин, імунного захисту, підвищення розумових здібностей, омолодження організму та захисту
від шкідливих впливів, для запобігання старіння,
очищення печінки та інших систем і органів.
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 активність і сприяють очищенню крові.
Фікус бенгальський (Ficus benghalensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить кумарини, основні з яких
псорален і бергаптен.
Має тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні,
в’яжучі, ранозагоювальні, протизапальні, жарознижуючі, протипухлинні та розсмоктувальні
властивості.
ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

STONIL ULTRA
Стоніл Ультра

