
оригінальний
натуральний комплекс 
для активного життя
без тривоги та стресу 



НОРМАЛІЗУЄ ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН...

Рекомендації до застосування:

інноваційний фітокомплекс

при тривожних розладах

анксіомедін® зменшує прояви тривоги за рахунок:

у складі анксіомедін® вперше поєднані
стандартизовані екстракти ашвагандхи, пасіфлори та L-тіанін

для ефективного подолання тривоги, стресу та їх наслідків

1 капсула містить: стандартизовані екстракти
та природні компоненти EUSA (Франція)

Ашвагандхи / Withania somnifera 125 мг

L-тіанін / L-theanine 100 мг

Пасіфлори / Passiflora incarnatа 50 мг

Спосіб застосування: 
1-3 капсули на добу після їди протягом 1-3 місяців.

Форма випуску: 20 капсул.

 ■ Має виражену анксіолітичну дію 1-5 
 ■ ЗМеншує негативну дію стресу на органіЗМ 1-4 
 ■ Покращує концентрацію уваги та ПрацеЗдатність 1-3

 ■ Зниження рівня кортиЗолу При стресі 1 
 ■ генерації α-хвиль головного МоЗку 3,4 
 ■ стиМуляції рецеПторів та синтеЗу гаМк 5

 ✔ легкі та ПоМірні тривожні роЗлади 

 ✔ відчуття несПокою, тривоги, 
роЗдратування та коливання настрою  

 ✔ соМатичні Прояви тривоги та стрес у 

 ✔ для Профілактики 
стрес-індукованих Захворювань
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ефективність використання компонентів АНКСІОМЕДІН® в ході клінічних досліджень:

компоненти анксіомедін® мають клінічно доведену анксілітичну дію

ТРИВОЖНІ РОЗЛАДИ

середня Потужність альфа-хвиль (Мікровольти) 
ПротягоМ часу (хвилини) Після вживання 50 Мг L-тіаніну 3

Процентна ЗМіна від баЗової лінії в
PSS, GHQ-28, DASS, сироватковий кортиЗол 1

вПлив екстракту Пасіфлори на систолічний тиск (ММ.рт.ст.)
При іМітації Публічного вистуПу 5

1. K. Chandrasekhar et al. Indian Journal of Psychological Medicine, 2012 
2. Pratte MA et al. J Altern Complement Med.,2014
3. Nobre AC et al. Asian Pacific Journal of Clinical Nutrition, 2008  
4. Higashiyama A, et al. Journal of Functional Foods, 2011 
5. Janilson Avelino da Silva et al. International Archives of Medicine, 2017

...УСУВАЄ ПРОЯВИ ТРИВОГИ, НЕСПОКОЮ ТА РОЗДРАТУВАННЯ

Рекомендації до застосування:



компоненти АНКСІОМЕДІН® мають клінічно підтверджену ефективність

та доповнюють дію один одного, не спричиняючи порушення

концентрації уваги та звикання

Екстракт ашвагандхи має доведену адаптогенну дію, тобто покращує здатність справлятися зі стресом. 
Під час підвищеного напруження допомагає організму нормалізувати фізіологічні процеси та адаптуватися 
до змін. Клінічні дослідження довели, що ашвагандха має суттєву протитривожну дію, що підтверджується не 
лише змінами по шкалам тривожності, а й безпосередньо здатністю знижувати рівень кортизолу – гормону 
стресу.

L-тіанін - амінокислота природного походження, що походить від глютамінової кислоти. L-тіанін має релак-
суючу дію, заспокоює нервову систему, покращує концентрацію та увагу, але при цьому не чинить прямої 
седативної дії. L-тіанін сприяє синтезу ГАМК у мозку та сам здатен стимулювати ГАМК-рецептори; генерує та 
регулює альфа-хвилі (частота 8-12 Гц) у головному мозку, які відповідають за релаксацію, концентрацію та 
творчу діяльність людини. Клінічні дослідження показують, що L-тіанін збільшує альфа-активність головного 
мозку та знижує рівень тривоги, згідно шкал тривожності.

Екстракт пасіфлори містить алкалоїди індольного ряду (гарман, гармін, гармол), деякі флавоноїди (вітексин, 
квертецин), а також кумарини, хінони тощо. Компоненти екстракту інгібують моноаміноксидазу (МАО) та 
активують ГАМК-рецептори у головному мозку. Клінічні дослідження показують що екстракт пасіфлори 
зменшує тривожності, напруження та має помірну анксіолітичну дію.

ТОВ Нутрімед
вул. Предславинська, 43/2, 3 поверх
03150 Київ, Україна
Т  044 4540101
info@nutrimed.ua
www.nutrimed.ua

АНКСІОМЕДІН® - найкраще, що створене природою при тривожних розладах !

вироблено із стандартизованих екстрактів

та природних компонентів (EUSA, франція) 
у відповідності

до міжнародних стандартів ISO/HACCP


