
Кожна капсула містить:
10:1 екстракт кори Баугінії барвистої (Bauhinia variegatа) – 150,0 мг, 
10:1 екстракт камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 120,0 мг, 
10:1 екстракт рослини Соломоцвіту шорсткого (Achyranthes aspera) – 
120,0 мг, 8:1 екстракт кореня Вітанії (Withania somnifera) – 20,0 мг, 8:1 
екстракт кореня Інули ракемоса (Inula racemosa) – 100,0 мг, 6:1 
екстракт кореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 100,0 мг, 6:1 
екстракт Мумійо (Asphaltum punjabianum) – 90,0 мг, желатинова 
капсула – 123,0 мг.
Поживна (харчова) цінність 100 г продукту: білків – 5,5 г; жирів – 
0,6 г; вуглеводів – 45,5 г.
Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту: 233 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.

Раціон хворого на гіпертиреоз будується на основі 
кисломолочних продуктів, що містять легкозасвою-
вані жири та є джерелами білків і мінералів (кальцію). 
Обов’язково в раціоні повинні бути морепродукти, 
продукти з підвищеним вмістом вітамінів і калію.

У зв’язку з підвищеною збудливістю центральної 
нервової й серцево-судинної систем необхідно виклю-
чити збуджуючі речовини та продукти (наваристі 
м’ясні й рибні бульйони, міцні чай і каву, шоколад, 
пряні добавки).

Рекомендується використовувати такі способи 
кулінарної обробки, як відварювання, приготування 
на пару. З жирів краще застосовувати рослинні олії та 
вершкове масло.

Часто гіпертиреозний стан супроводжується пору-
шеннями функції шлунково-кишкового тракту (проно-
сами). Тому слід обмежувати продукти, які посилюють 
процеси розкладання й бродіння в кишечнику, а також 
викликають значне підвищення секреторної активнос-
ті травних залоз. У зв’язку з цим не рекомендуються: 
хліб із житнього борошна, борошна грубого помелу, 
свіжа випічка; жирні сорти м’яса й птиці, копченості, 
м’ясні консерви, ковбаси; жирні сорти, копчена та 
солона риба; сало, маргарин; молоко, сири гострих          
і солоних сортів; перлова, ячна крупи, пшоно; капуста, 
буряк, редис, редька, цибуля, часник, щавель, шпинат, 
гриби, виноград, абрикоси, сливи; газовані напої, квас.

Гіпотиреоз пов’язаний зі зниженою функцією 
щитовидної залози та зниженим вмістом її гормонів 
у крові. Основний обмін при гіпотиреозному стані 
знижується, в організмі затримується рідина, у зв’яз-
ку з чим можуть виникнути набряки, відбувається 
порушення жирового обміну й підвищується рівень 
холестерину в крові. У таких хворих часто буває 
знижений апетит, закрепи, метеоризм, знижена 
секреторна активність шлунково-кишкового тракту. 
У зв’язку з цим їм призначається дієта зі зниженою 
енергетичною цінністю (на 10–20% менше за фізіо-
логічну норму). Калорійність харчування знижуєть-
ся за рахунок зменшеного споживання вуглеводів     
і жирів, кількість білка залишається в межах вікової 
норми. Раціон повинен містити 70 г білків (у тому 
числі 55% тваринних), 70 г жирів (у тому числі 25% 
рослинних), 300 г вуглеводів (простих вуглеводів – 
не більше ніж 100 г). Рекомендовано дробний 
прийом їжі – п’яти- або шестиразове харчування. 
Загальна калорійність раціону – 2100 ккал.

У раціон обов’язково вводять продукти та страви, 
що підвищують секреторну активність травного 
тракту й регулюють моторну функцію кишечника. 
До них відносять свіжі овочі, фрукти, ягоди, соки, 
страви з додаванням висівок.

При гіпертиреозі під впливом надлишкової кілько-
сті тиреоїдних гормонів не тільки підвищується 
основний обмін, а й збільшуються енерговитрати, 
що супроводжується підвищеним розпадом білка      
й жирової тканини в організмі. Це призводить до 
виснаження запасів глікогену в печінці й м’язовій 
тканині, виведення калію з організму, у деяких 
випадках порушується фосфорно-кальцієвий обмін. 
Посилений обмін речовин збільшує потребу організ-
му у вітамінах. Часто при такому стані пацієнти втра-
чають вагу при підвищеному апетиті. У зв’язку з цим 
загальна калорійність харчування повинна переви-
щувати вікову норму на 20–25%. Велике значення, 
особливо для дітей, має достатня присутність у раці-
оні білка, тому його кількість у деяких випадках теж 
необхідно збільшити. Наприклад, для дитини стар-
шого віку на 1 кг маси тіла має припадати не менше 
ніж 2,5 г білка.

Раціон повинен бути більш калорійним і містити 
такі харчові речовини: 100 г білка (у тому числі 55% 
тваринного), 100–110 г жиру (у тому числі 25% 
рослинного), 400–450 г вуглеводів (при цьому 
простих вуглеводів – не більше ніж 100 г). Рекомен-
довано дробне харчування – п’яти- або шестиразо-
вий прийом їжі. Загальна калорійність раціону – 
3000–3200 ккал.

Вітанія (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану 
(3-α-тіглоілоксітропан), а також анагігрін, анаферін, 
кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретин, сприяє підвищенню 
обмінних процесів в організмі.

Інула ракемоса (Inula racemosa)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить інулін, смоли, пектини, віск, 
алкалоїди та ефірну олію, а також азулен, камфору, 
сесквітерпеноїди, трітерпени, поліени, стигмастерин, 
β-сітостерол, сапоніни, вищі аліфатичні вуглеводні.
Має бактерицидні та протигельмінтні властивості. 
Застосовують при коклюші, як кровоспинний, 
протигельмінтний засіб, допомагає поліпшити 
апетит й обмін речовин.

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

Баугінія барвиста (Bauhinia variegatа)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить таніни, ефірну олію, має протиза-
пальну, в’яжучу, бактерицидну, противірусну дію.
Використовується для нормалізації функції щитовид-
ної залози й поліпшення метаболічних процесів.

Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, пектини, слиз, 
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, 
протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, про- 
тизапальні, протиспазматичні, ранозагоювальні, 
в’яжучі, абсорбуючі властивості. Стимулює діяль- 
ність щитовидної залози.

Соломоцвіт шорсткий (Achyranthes aspera)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить тритерпенові сапоніни, які 
при гідролізі дають олеанолову кислоту й вугле- 
водну частину, що складається з глюкози, галакто-
зи, рамнози.
Використовують при лікуванні головного болю, 
астми, бронхіту, кашлю, пневмонії, ниркових усклад-
неннях, геморої, дизентерії, кровотечах, ослаблено-
му слуху, фурункульозі, шлункових кольках, водянці.

Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні 
амінокислоти та жирні кислоти.
Має широкий спектр фармакологічної активності 
та сприяє посиленню імунної системи організму. 
Використовується як загальнозміцнюючий засіб, 
для збільшення сили, поліпшення здоров’я та дов- 
голіття.

КОРОТКИЙ ОПИС ТРАВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ

ДІЄТОТЕРАПІЯ ХВОРИХ
НА ГІПЕРТИРЕОЗ

ДІЄТОТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ 
З ГІПОТИРЕОЗОМ

СКЛАД
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ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ:



ГІПОТИРЕОЗ

За Аюрведою, дисбаланс повітря (вайю), слизу або 
води (капха) та жиру (меда) призводить до збільшення 
щитовидних залоз (галаганда). Згідно з поширеною 
думкою, найчастіша причина гіпотиреозу – це йодо-
дефіцит. Лікарі рекомендують споживати приблизно 
150 мг/день йоду для нормальної роботи щитовидної 
залози; менше ніж 50 мг/день протягом тривалого 
періоду може стати причиною виникнення зоба. 
Через недостатню кількість йоду в раціоні щитовидна 
залоза не здатна синтезувати достатню кількість T4        
і T3, що призводить до патологічного збільшення 
циркулюючого ТТГ, а це викликає патологічне збіль-
шення розміру щитовидної залози (простий зоб).

До інших чинників, що призводять до гіпотиреозу, 
можна зарахувати стрес, спадковий дефект перене-
сення йоду щитовидної залози, тиреоглобулін і синтез 
гормонів, зниження ТТГ або тиреотропін-рилізинг-гор-
монів (ТРГ) (вторинний або третинний гіпотиреоз 
відповідно) та перетворення Т4 в Т3, загальний пери-
феричний опір судин до дії гормонів щитовидної 
залози, брак селену та споживання важких металів           
і пестицидів. Дуже часто це є результатом розвитку 
автоімунних антитіл, які руйнують тканини щитовидної 
залози за рахунок імунологічного процесу.

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

дичної 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.
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Part I. – France, 1980; Part II, 1991.
•  Рослинні ресурси СРСР. Т. 1. Сем. Magnoliaceae – Limoniaceae. – 
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з точки зору Аюрведи. Індійська нетрадиційна 
медицина Аюрведа визнана Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я як ефективна система 
альтернативної або народної медицини.

Проблеми зі щитовидною залозою нині є одними         
з найбільш поширених ендокринних розладів у всьому 
світі. Пацієнти з патологією щитовидної залози страж-
дають або від її гіпофункції, або гіперфункції. Гіпофунк-
ція зменшує концентрацію циркулюючих гормонів 
щитовидної залози, а гіперфункція їх збільшує.

Незважаючи на невеликий розмір, щитовидна 
залоза вважається одним з найбільш важливих 
органів ендокринної системи, адже вона безпосе-
редньо або опосередковано регулює майже всі 
функції організму, включаючи метаболічну, респіра-
торну, серцево-судинну, травну, нервову й репро-
дуктивну системи.

В Аюрведі проблема, пов’язана зі щитовидною 
залозою, – це збільшена щитовидна залоза, яка 
зараз відома як простий зоб (стійке збільшення 
щитовидної залози, не пов’язане з запаленням або 
злоякісним ростом).

- Дисфункції щитовидної залози;
- Гіпотиреозі;
- Гіпертиреозі.

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 ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ:

ГІПЕРТИРЕОЗ

Згідно з класичними аюрведичними текстами, гіпер-
тиреоз є результатом порушення балансу повітря 
(вата) й вогню (пітта), які регулюють нейрогормональ-
ну систему. У традиційній системі медицини лікарі 
пов’язують гіпертиреоз із постійним психологічним 
стресом і надмірним виділенням кортизолу з тирео-
токсикозом. Крім генетичної схильності, зростання        
в імунній системі антитіл (іноді їх називають тиреости-
мулюючими антитілами) імуноглобуліну G (IgG), які 
впливають на ТТГ-рецептори на залозах, щоб стимулю-
вати вироблення гормону, вважаються основними 
факторами гіпертиреозу.

У переважній більшості молоді жінки (у віці від       
20 до 40) страждають на порушення роботи щито-
видної залози більше, ніж чоловіки. Причиною цієї 
відмінності може бути висока циркуляція статевих 
стероїдів, естрогену та прогестерону. Тиреотоксикоз 
може загостритися під час вагітності, оскільки хоріо-
нічний гонадотропін людини (ХГЛ), плацентарний 
гормон, також володіє ТТГ-подібною активністю.

Оскільки проблеми, пов’язані зі щитовидною зало-
зою, впливають на всі системи організму, радять 
вживати профілактичні заходи, зокрема, коли один 
або кілька симптомів щитовидної залози впливають 
на насичення щитовидної залози. Потрібно вживати 
достатній обсяг поживних речовин для вироблення 
необхідної кількості гормонів щитовидної залози. 
Якщо є підозра гіпофункції залоз, слід уникати забо-
ронених продуктів, наприклад, капусти, цвітної 
капусти, кормової капусти й ріпи. Слід також отриму-
вати 150 мг/день йоду з їжею та водою, а також 
споживати фільтровану воду з меншою кількістю 
хлору й фторидів.

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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