Коронавірусна хвороба (COVID-19)
Рекомендаціı̈ Аюрведичноı̈ медицини

щодо супроводу хворих і профілактики ускладнень
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Нові захворювання, які поповнюють довідкові видання, та
розуміння їх через основні поняття не є чимось новим для
Аюрведичної медицини

Чара́ка-самхіта

фундаментальний трактат з аюрведи
(традиційної індійської медицини)

[

Підготовлено

Українською асоціацією аюрведи - йоги

відповідно до основних рекомендацій

Міністерство аюрведи, йоги та натуропатії, Унані, Сіддха та гомеопатія ,уряд Індії,
за підтримки

Амма Лайф Саенсіз TOB

Знання і обізнаність
В умовах пандеміı̈ вражається не
лише фізичне здоров’я, але й
психологічне, соціальне та духовне

Сильні сторони Аюрведи
 Наука про життя, яка перевірена часом
 Багато засобів є легко доступними та відомими
 Окремий керуючий орган – Міністерство аюрведи, й оги та
натуропатіı̈ (АЮШ) від уряду Індіı̈
 Понад 10 000 рослинних та фітомінеральних препаратів
 Проведення детоксикаціı̈ (Панчакарми) при різних
патологічних станах
 Цілісний інтегрований підхід (ı̈жа, відпочинок, денний
розклад, думки)
 Універсальний підхід до погляду на індивідуальне буття

Підходи Аюрведичної медицини
 Персоналізований : кожна людина унікальна
 Профілактичний : первинна, вторинна і третинна профілактика
 Стимулюючий : імунна модуляція, відновлення та омолодження
тканин організму (Амалакі, Ашваганда, Шатаварі та ін.)
 Прогнозуючий : індивідуальне картографування факторів
ризику та захисних елементів здоров’я людини
 Учасницький : пацієнти є дій овими особами власного здоров'я
та догляду

Успішне управління –
успішне лікування
Чотирикратне управління охороною здоров’я
через систему знань
Чотири сегменти:
• лікар
• фельдшерський персонал
• лікарські засоби
• добре обізнаний та переконаний пацієнт
Чотири якості:
• співчуття
• людський дотик
• знання
• обізнаність

Коронавірусна хвороба (COVID-19)
Принципи управління на основі принципів Аюрведи

Запобігання потраплянню вірусу в клітини організму

 загальні заходи: носіння маски, гігієна рук, санітарія тощо
 закапування носа лікувальними маслами
 полоскання горла гарячою водою або з додаванням антисептичних
засобів, тепле пиття (трав'яні чаı̈)

Перешкоджання реплікації вірусу, якщо він потрапляє всередину
 використання спецій для покращення травлення
 вживання теплих настоı̈в трав
 застосування Аюрведичних препаратів, які володіють
протекторними і адаптогенними властивостями, надають
захисний і тонізуючий вплив на бронхолегеневу, нервову систему
і органи травлення

Зменшення негативного впливу інфекції на тканини

 супровід та відновлення Аюрведичними препаратами, які
зміцнюють тканини та захищають серце, легені, мозок, нервову
систему від негативного впливу, а також володіють системними
імуномодулюючими властивостями

Профілактичні заходи
 Слідкуй те за фізичною дистанцією, гігієною дихання та
рук, носіть маску
 Полощіть горло теплою водою, додавши дрібку куркуми і
солі або водою, кип'ячену з Triphala (сухофрукти Emblica
officinalis, Terminalia chebula, Terminalia bellirica), або
Солодкою (Glycyrrhiza glabra)
 Закапування носа лікувальною олією або звичай ною
олією (кунжуту, кокосу, гірчиці), або топленим маслом
1-2 рази на день, особливо перед виходом на вулицю та
після повернення додому
 Парова інгаляція евкаліптовою або м'ятною олією один
раз на день
 Використовуй те для пиття теплу воду або кип’ячену з
такими травами, як імбир, лимон, коріандр, базилік,
чорний тмин тощо
 Пий те «золоте молоко» (1/2чай ноı̈ ложки куркуми у 150
мл гарячого молока) на ніч
 Пий те гарячий настій або відвар суміші трав для
підтримки дихальноı̈ системи, наприклад:
клеродендруму, альбіціı̈, пасльону, адатоди, куркуми,
солодки, імбиру, - один раз на день протягом 7 днів
 Свіжа, тепла, збалансована дієта, достатній сон від 6 до 8
годин.
 Помірні фізичні вправи(й ога, пранаями та медитаціı̈)

Загальні заходи щодо COVID-19:
 Пий те частіше теплу воду
 Застосовувати трави для підтримки
функцій бронхолегеневоı̈ системи
Сомешварі ультра
 Вживати заходів, направлених на
детокс організму і покращення травлення
(функцій печінки) Лівофер ультра
 Зміцнювати нервову систему
Соберекс ультра
 Пий те «золоте молоко» (1/2чай ноı̈ ложки куркуми у
150 мл гарячого молока) 1-2 рази на день
 Закапувати ніс лікувальними оліями або топленим
маслом
 Робити парові інгаляціı̈, особливо при сухому кашлі
 И� ога, пранаями та медитаціı̈
 Збалансована дієта

Загальні заходи щодо пост-COVID
за допомогою Аюрведи
Протягом 15 днів застосовувати:

 Застосовувати трави для підтримки
функцій бронхолегеневоı̈ системи
Сомешварі ультра
 Вживати заходів, направлених на
детокс організму і покращення травлення
(функцій печінки) Лівофер ультра
 Зміцнювати нервову систему
Соберекс ультра

 рослинні імуномодулятор
Аміріпаш ультра

 Вживати тепле молоко з ½ чай ноı̈ ложки куркуми
(вранці/ввечері)

Рекомендації щодо дієти в
управлінні COVID
 Дієта повинна бути збалансованою з точки зору ı̈ı̈
калорій ності або вуглеводів, білків, ліпідів, вітамінів тощо
 Дотримуватися харчовоı̈ хронобіологіı̈ годинника природи
 поживати 50% твердих речовин, 25% рідини та 25% простору
 Мають бути легкі для перетравлення харчові продукти
 Використовувати спеціı̈ такі, як чорний тмин, чорний перець,
часник, коріандр, імбир тощо, для покращення травлення
 Вживати як звичай ний напій для підтримки гідратаціı̈ теплі
рідини, настояні на лікарських травах та ягодах (аґрус,
калина, смородина, малина та інші)

Формула довголіття

8
8
8

8 годин використовувати для особистого,
сімей ного та соціального часу, який повинен
включати оздоровчі практики в повсякденному
розпорядку дня:
 фізичні вправи
 масаж
 й ога-медитація
 дієтичне харчування
 панчакарма як частина сезонного режиму з подальшим
споживанням омолоджуючих трав

8 годин потрібно присвятити повноцінному і
своєчасному спокій ному сну та відпочинку

8 годин можна витратити на професій ну
роботу, офіс тощо

SOMESHWARI ULTRA

Сомешварі Ультра

Створює оптимальні дієтологічні умови для
функціонування бронхолегеневої системи
СКЛАД:
Кожна капсула містить:
• 10:1 екстракт кореня Клеродендруму серратума (Clerodendrum
serratum) – 120,0 мг,
• 10:1 екстракт кори Альбіції леббек (Albizia 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 лікарського (Zingiber oﬃcinale) –
50,0 мг,
• 6:1 екстракт фруктів Фісташки справжньої (Pistacia integerrima) – 50,0 мг,
• 5:1 екстракт фруктів Перцю довгого (Piper longum) – 50,0 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 – 6,4 г; жирів – 0,6 г; вуглеводів – 47,4 г.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:
230 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 бронхолегеневої системи.
СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ
УМОВ ПРИ: 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.
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 Саєнсіз 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.
ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

SOMESHWARI ULTRA

Сомешварі Ультра

Альбіція леббек (Albezia lebbeck)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить таніни та псевдотаніни,
меланоксетін, оканін, флавоноїди, альбіццігенін,
сапонін, кристалічний кальцій, крохмаль, олеанолову та ехіноцистікову кислоти, сітостерол.
Використовується як засіб від бронхіту, прокази, гельмінтних уражень, проти туберкульозу,
слабкості 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
(вазіцин, вазіцинол, вазіцинон, 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.

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

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

Фісташка справжня (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,
стероли, тритерпеноїди 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-дієнамід,
терпенові речовини.
Застосовується при лікуванні шлунково-кишкових захворювань, а також при легеневих
хворобах.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

SOMESHWARI ULTRA

Сомешварі Ультра

LIVOFER ULTRA

Лівофер Ультра

Створює оптимальні дієтологічні умови для

підтримки процесів жовчовиділення
та функціонування печінки
СКЛАД:
Кожна капсула містить:
• 12:1 екстракт рослини Андрографісу волотистого (Andrographis
paniculata) – 120,0 мг,
• 10:1 екстракт кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diﬀusa) – 120,0 мг,
• 10:1 екстракт рослини Екліпти білої (Eclipta alba) – 100,0 мг,
• 9:1 екстракт рослини Тефрозії пурпурної (Tephrosia purpurea) – 100,0 мг,
• 7:1 екстракт фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 75,0 мг,
• 4:1 екстракт кореня Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 75,0 мг,
• 12:1 екстракт листя Вітексу (Vitex negundo) – 50,0 мг,
• 10:1 екстракт фруктів Пасльону чорного (Solanum nigrum) – 50,0 мг,
• 10:1 екстракт насіння Цикорію звичайного (Cichorium intybus) – 50,0 мг,
• 10:1 екстракт фруктів Касії трубчастої (Cassia fistula) – 30,0 мг,
• 8:1 екстракт листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 15,0 мг,
• 8:1 екстракт кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 15,0 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 – 6,8 г; жирів – 0,7 г; вуглеводів – 41,7 г.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:
221 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 дієтологічних умов для підтримки процесів
жовчовиділення та функціонування печінки.
СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ
УМОВ ПРИ: токсичне ураження печінки, алкогольний фіброз
і склероз печінки, ураження печінки при інфекційних і паразитарних хворобах, жовтуха, жовчнокам’яна хвороба (холелітіаз), хронічний панкреатит, гепатит, збільшена печінка й
селезінка, диспепсія, погане травлення, хіміотерапія.
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 Саєнсіз 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.
ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

LIVOFER ULTRA

Лівофер Ультра

Андрографіс волотистий (Andrographis paniculata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить сесквітерпенові лактони:
андрографолід, неоандрографолід, дезоксиандрографолід і флавоноїдні глікозиди, 7,4'-диметиловий ефір апігеніну.
Використовують у комплексному лікуванні грипу,
застуди, при захворюваннях верхніх дихальних
шляхів, при бронхітах і бронхіальній астмі, ларингіті, фарингітах, тонзилітах, гострому та хронічному кашлі, як жарознижуючий засіб.
Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
алантоїн, коріння – алкалоїди. Рослина є джерелом фітоекдизонів.
Використовується при лікуванні жовтяниці.
Коріння застосовується як діуретичний, молокогінний, відхаркувальний, шлунковий засіб.
Насіння надає тонізуючу та вітрогінну дію, а
листя стимулює апетит.
Тефрозія пурпурна (Tephrosia purpurea)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська, Російська фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди групи кверцетину, глікозид, ідентичний ротенон, альбумін,
фарбувальні речовини.
Застосовують при циститах, дизентерії, гонореї.
Пікрориза курроа (Picrorhiza kurroa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні
глікозиди пікрозиди I і II та куткозид.
Застосовують кореневища при захворюваннях печінки та як жовчогінний засіб, а також
при хронічній дизентерії.
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 та інших стероїдних гормонів.
Застосовується як антисептичний, діуретичний і послаблюючий засіб.

Цикорій звичайний (Cichorium intybus)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить до 15% цукрів, у тому
числі до 11% інуліну, аскорбінову кислоту,
ефірну олію, метоксікумарин, цикорін, органічні та фенолкарбонові кислоти, сесквітерпенові
лактони, 4% білкових речовин, гіркі та смолисті речовини.
Застосовують як засіб, що допомагає підвищити апетит, має жовчогінну дію та сприяє поліпшенню травлення.
Вітекс (Vitex negundo)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, флавоноїди,
іридоїдні глікозиди.
Використовується при ревматоїдному артриті,
запальній поліартропатії.
Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить 40–60% жирної
олії, а також сліди валеріанової кислоти та
0,1% маргосспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях,
діареї, харчових розладах, як засіб, що сприяє
очищенню крові.
Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті
пігменти, наприклад куркумін.
Допомагає покращити травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.
Касія трубчаста (Cassia fistula)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.
Властивості: насіння містить алкалоїди, ефірну
та жирну олію.
Має антибіотичну та капіляророзширювальну дію.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

LIVOFER ULTRA

Лівофер Ультра

SOBEREX ULTRA
Соберекс Ультра

Створює оптимальні дієтологічні умови для

функціонування нервової системи

СКЛАД:
Кожна капсула містить:
• 13:1 екстракт рослини Бакопи Моньє (Bacopa monnieri) – 120,0 мг,
• 6:1 екстракт кореня Нарду індійського (Nardostachys jatamansi) –
120,0 мг,
• 8:1 екстракт кореня Вітанії снодійної (Withania somnifera) – 110,0 мг,
• 8:1 екстракт квітки Троянди дамаської (Rosa damascena) – 100,0 мг,
• 12:1 екстракт Евольвулусу алзіновидного (Evolvulus alsinoides) – 75,0 мг,
• 10:1 екстракт рослини Центелли азіатської (Centella asiatica) – 75,0 мг,
• 10:1 екстракт кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) –
50,0 мг,
• 10:1 екстракт кори Терміналії арджуни (Terminalia arjuna) – 50,0 мг,
• 10:1 екстракт Валеріани валлічі (Valeriana wallichii) – 50,0 мг,
• 8:1 екстракт кореневища Аїру болотного (Acorus calamus) – 50,0 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 – 8,3 г; жирів – 0,8 г; вуглеводів – 44,4 г.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:
232 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 нервової системи.
СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ
УМОВ ПРИ: синдром хронічної втоми, розлад сну, психічний
і поведінковий розлад, викликаний вживанням алкоголю
(тривога, депресія, психоз), депресивний епізод, розлад
настрою (афективний), розлад пристосувальних реакцій,
тривожний розлад (неуточнений), тривога, депресія, психоз,
стрес.
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 Саєнсіз 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.
ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
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Бакопа Моньє (Bacopa monnieri)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди барміна, сапоніни та інші глікозиди.
Застосовують при нервових розладах, головних
болях, розумових навантаженнях, втраті пам’яті,
передчасному старінні, а також судомах нервового походження: епілепсії, тонзиліті, гаймориті,
фронтиті.
Нард індійський (Nardostachys jatamansi)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить крісталінову та джатамансієву кислоти, ангеліцин, білки, крохмаль,
вуглеводи, ефірну олію, мінеральні сполуки,
глікозиди, олеїнолові кислоти, вітаміни А, В і С.
Використовується як тонік для заспокоєння
нервової системи та засіб для лікування безсоння.
Вітанія снодійна (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
(3-α-тіглоілоксітропан), а також анагігрін, анаферін, кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретик, що сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.
Троянда дамаська (Rosa damascena)
Джерело: Аюрведична, Західноєвропейська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, дубильні,
гіркі та смолисті речовини, барвник ціанін та
інші сполуки.
Має сильний антибактеріальний і протигрибковий ефект, допомагає в запобіганні запалення ран, подряпин, опіків на шкірі.
Евольвулус алзіновидний (Evolvulus alsinoides)
Джерело: Аюрведична, Російська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди (сангхапугінін), ефірну олію.
Застосовується при набряках, асцитах, неорганічній етіології, розладах настрою.
Центелла азіатська (Centella asiatica)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на
пінен, мірцен та інші моно- й сесквітерпени;
стероїдні сполуки.
Використовують для стимулювання та зміцнення нервових клітин і клітин мозку. Сприяє
покращенню мозкового кровообігу й постачанню кисню в мозок.

Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальматин, а також
апорфіновий алкалоїд магнофлорин та азотисті основи – холін.
Застосовується при кашлі, подагрі, ревматоїдному артриті, захворюваннях печінки, нирок,
диспепсії, фізичному й розумовому виснаженні, для підтримки імунітету, профілактики та
лікування психоемоційних стресів.
Терміналія арджуна (Terminalia arjuna)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить тритерпенові сапоніни,
флавоноїди, фітостероли, таніни, галову й
елагову кислоти, а також кофермент убіхінон,
вітаміни С та E, цинк, магній, мідь і кальцій.
Має антиішемічну й кардіопротектну захисну
дію та використовується при лікуванні ішемічної
хвороби серця, серцевої недостатності, сприяє
нормалізації серцевого ритму та зміцненню
серцевого м’язу.
Валеріана валлічі (Valeriana wallichi)
Джерело: Аюрведична, Американська, Європейська фармакопея.
Властивості: містить сесквітерпени: альфа-бульнезен, бета-гургунен; сесквітерпеноли: пачулол;
кетони.
Використовується для полегшення безсоння,
тривоги й нервового неспокою. Застосовують
при депресії, м’якому треморі, епілепсії, синдромі дефіциту уваги, гіперактивності та синдромі
хронічної втоми.
Аїр болотний (Acorus calamus)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид акорин, терпеноїди, аліфатичні альдегіди, кетони,
спирти.
Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дії. Аїр тонізує серце,
допомагає зміцнити судини мозку й тим самим
покращити пам’ять, сприяє підсиленню зору.
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Створює оптимальні дієтологічні умови для

функціонування імунної системи
СКЛАД:
Кожна капсула містить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15:1 екстракт листя Камелії чайної (Camellia sinensis) – 80,0 мг,
7:1 екстракт фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 80,0 мг,
7:1 екстракт фруктів Терміналії хебули (Terminalia chebula) – 80,0 мг,
6:1 екстракт Мумійо (Asphaltum punjabianum) – 80,0 мг,
5:1 екстракт фруктів Терміналії белерики (Terminalia bellirica) – 80,0 мг,
12:1 екстракт кореня Часнику (Allium sativum) – 60,0 мг,
6:1 екстракт кореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 60,0 мг,
10:1 екстракт камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 40,0 мг,
10:1 екстракт кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 40,0 мг,
8:1 екстракт листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 40,0 мг,
12:1 екстракт листя Алое вера (Aloe vera) – 30,0 мг,
10:1 екстракт кореня Спаржі гроновидної (Asparagus racemosus) – 30,0 мг,
8:1 екстракт кореня Вітанії снодійної (Withania somnifera) – 30,0 мг,
10:1 екстракт Пасліну чорного (Solanum nigrum) – 25,0 мг,
10:1 екстракт рослини Центелли азіатської (Centella asiatica) – 25,0 мг,
10:1 екстракт кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diﬀusa) – 10,0 мг,
5:1 екстракт фруктів Перцю довгого (Piper longum) – 10,0 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 – 7,7 г; жирів – 0,5 г; вуглеводів – 45,2 г.
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г продукту:
226 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 дієтологічних умов для функціонування імунної системи.
СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ОПТИМАЛЬНИХ ДІЄТОЛОГІЧНИХ
УМОВ ПРИ: будь-якому захворюванні: порушенні метаболізму, виснаженні, зниженні імунітету, занепаду сил, фізичній, розумовій, сексуальній слабкості та депресії, захворюванні серцево-судинної системи, бронхо-легеневого апарату й сечостатевої системи, слабкому травленні та зниженні
апетиту (особливо в дітей і людей похилого віку), синдромі
імунодефіциту, синдромі 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 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 Саєнсіз 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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Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості
аскорбінову та нікотинову кислоти, 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.
Вітанія снодійна (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
(3-α-тіглоілоксітропан), а також анагігрін, анаферін, кускогігрін, ізопелетерін, тропін.
Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.
Спаржа гроновидна (Asparagus racemosus)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоту аспарагін,
слиз, крохмаль, цукор, стирол.
Використовують як тонізуючий, відхаркувальний, жарознижувальний і сечогінний засіб, а
також як засіб, що сприяє лактації.
Алое вера (Aloe vera)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.
Властивості: містить С-глікозиди та смоли.
Основне застосування – як проносний (очищувальний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, бронхіальній астмі й інших
захворюваннях.
Камелія чайна (Camellia sinensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни, 22–25%
жирної олії, 30% крохмалю та стерини – стигмастерин і β, γ-сітостерин, до 8,5% білка. Є також
кумарини, вітаміни – аскорбінова кислота (понад
0,23%), тіамін, рибофлавін, піридоксин, філохінон,
нікотинова й пантотенова кислоти, ефірна олія.
Застосовують як засіб для поліпшення коронарного кровообігу, як сечогінний засіб при порушеннях
кровообігу серцевого й ниркового походження.
Завдяки наявності кофеїну й дубильних речовин
використовується як протиотрута при отруєнні
наркотичними речовинами й алкоголем.

Терміналія хебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять дубільні речовини
та галову кислоту, а також таніни, β-сітостерол
та антиоксиданти.
Застосовується як серцевий тонізуючий засіб,
при розладах кишечника, кашлі, збільшенні
селезінки, гемороїдальних і маткових кровотечах, вважається ефективним засобом при
лікуванні бактеріальної дизентерії.
Перець довгий (Piper longum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: корінь містить алкалоїди піперидин
і піперлонгумінін, дигідростігмастерол, восковий
алкалоїд N-ізобутил-декатранс-2-транс-4-дієнамід,
терпенові речовини.
Застосовується при лікуванні шлунково-кишкових
захворювань, а також хворобах печінки та селезінки.
Часник (Allium sativum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глюкозид алін, йод,
полісахариди, сірковмісні речовини та фітонциди.
Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі,
колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб,
сприяє припиненню процесів гниття та бродіння в
кишечнику, вживають при гіпертонічній хворобі й
атеросклерозі. Є позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань
вуха, легенів, гнійних виразок і ран тощо.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін
гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка
та дванадцятипалої кишки.
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 при гіпертонічній хворобі й
атеросклерозі, головних болях, неврозах,
епілепсії, істерії, подагричних і ревматичних
болях, кольках у шлунку та кишечнику. Препарати пасльону рекомендуються при лихоманці
та простудних захворюваннях, вушних болях,
проносах, пієлітах, циститах і дисменореї.
ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

AMIRIPASH ULTRA

Аміріпаш Ультра

Моє здоров’я моя відповідальність

Ми щиро бажаємо Вам здоров'я

