
природне покращення

психоемоційного стану
 



інноваційний натуральний комплекс

при депресивних розладах

ДЕПРІЛІУМ® містить науково обґрунтовану комбінацію
речовин природного походження для нормалізації психоемоційного стану,

за рахунок покращення обміну нейротрансмітерів у головному мозку

1 капсула містить: 
природні компоненти EUSA (Франція)

S-аденозил-L-метіонін /S-adenoSyL-L-methionine (Same)  200 мг

L-метилфолат/ L-methyLfoLate (біологічна активна форма 
фолієвої кислоти)   

0,4 мг

метилкобаламін / methyLcobaLamin (біологічна активна 
форма вітаміну в12)  

0,25 мг

спосіб застосування: 1-2 капсули на день за 30 хв до їди або через 
1 год після їди (але не пізніше 16 години), запиваючи достатньою 
кількістю питної води.
тривалість курсу: 1-3 місяці.

Форма випуску:: 30 капсул.

 ■ Має поМірну антидепресивну дію 1-6 
 ■ норМалізує обМін нейроМедіаторів Цнс 1-5 
 ■ покращує когнітивні функЦії та праЦездатність 3  

 ■ проявляє нейропротекторні властивості 3 

 ■ володіє безпечниМ профілеМ застосування 1-6

 ✔ пригнічениМ настроєМ 

 ✔ апатією 

 ✔ Швидкою втоМлюваністю 

 ✔ зниженою саМооЦінкою 

 ✔ зниженняМ праЦездатності та 
когнітивних функЦій

депресивний синдроМ, що характеризується

рекомендації до застосування:



еФективність використання компонентів ДЕПРІЛІУМ® в ході клінічних досліджень

компонени ДЕПРІЛІУМ® мають тривалу історію використання у сша та ес 

ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ

кінЦеві показники ефективності SAMe у паЦієнтів, 
що не відповіли на лікування антидепресантаМи 5

зМіна показників HAM - D під час лікування серед паЦієнтів, що 
не відповіли на лікування антидепресантаМи 5

частота відповіді на лікування 
у паЦієнтів зі стійкою до сіззс депресією 4

редукЦія депресії за Шкалою гаМільтона 4
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вироблено із природних компонентів 
EUSA (Франція) 

у відповідності

до міжнародних стандартів ISO/HACCP
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S-аденозил-L-метіонін (S-adenosyl-L-methionine, SAMe) – речовина природного походження, що присутня 
у всіх клітинах організму та бере участь у понад 200 метаболічних процесах. Чисельні клінічні дослідження 
S-аденозил-L-метіоніну довели його ефективність при депресивному синдромі. S-аденозил-L-метіонін 
характеризується швидкістю настання фізіологічного ефекту та сприятливим профілем безпеки. S-аденозил-L-
метіонін проникає через гематоенцефалічний бар’єр, де бере участь у синтезі нейромедіаторів ЦНС (зокрема 
серотоніну, катехоламінів, мелатоніну, гістаміну). 
L-метилфолат (L-methylfolate) – біологічно активна форма фолієвої кислоти (вітамін В9). За даними низки 
досліджень, при депресіях спостерігається зниження рівня фолату у сироватці. L-метилфолат не потребує 
додаткових перетворень в організмі і є єдиною формою фолієвої кислоти, яка проникає через гематоенце-
фалічний бар’єр. Метилфолат відіграє важливу роль у синтезі основних нейромедіаторів ЦНС. L-метилфолат 
сприяє зменшенню проявів депресивного синдрому. 
Метилкобаламін (methylcobalamin) – одна з активних форм вітаміну B12. Метилкобаламін на субклітинному 
рівні краще транспортується в органели нейронів. Саме завдяки такій властивості він є більш ефективним 
для покращення психоемоційного стану та нормалізації функціонування нервової системи. Низький рівень 
вітаміну B12 спостерігається у людей з депресивним синдромом. Його обмін тісно пов’язаний з фолатом та SAMe.

роль SAME, метилФолату та метилкобаламіну

в нейромедіаторному механізмі депресивних розладів 1


