
природний збалансований
негормональний комплекс
для гормонозалежних
станів у жінок



сучасний інноваційний комплекс
при гінекологічних патологіях

 ■ Нормалізує метаболізм естрогеНу 1,7 

 ♦ збільшує рівеНь фізіологічНого метаболіту 2- гідроксиестроНу, 
який Нормалізує клітиННий ріст 

 ♦ зНижує рівеНь «агресивНого» метаболіту 16α-гідроксиестроНу, 
що стимулює проліферацію 

 ■ селективНо зв’язується з рецепторами естрогеНу β 2 

 ■ володіє аНтипроліферативНою дією 3 

 ■ чиНить аНтиоксидаНтНий ефект 4,5

Спосіб прийому: 1 капсула 2 рази на день
протягом 3-6 місяців.
 
Форма випуску: 30 капсул.

1 капсула містить: 
природні компоненти EUSA (Франція)

Індол-3-карбінол / Indol-3-сarbinol 150 мг

Ди-індоліл-метан / Di-indolilmetan 50 мг

Ресвератрол / Resveratrol 25 мг

НОРМАЛІЗУЄ ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАН У ЖІНОК ...

використовується для нормалізації

функціонального стану

репродуктивної та статевої сфери у жінок

Рекомендації до застосування:

 ✔ міома (фіброміома) матки 

 ✔ доброякісНа зоНа трасформації шийки матки 

 ✔ цервікальНа іНтраепітеліальНа Неоплазія 

 ✔ полікістоз яєчНиків і еНдометріоз 

 ✔ мастопатії 

 ✔ папіломатоз 

 ✔ премеНопауза 

 ✔ для профілактики НовоутвореНь



ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я
ефективність застосування ІНДОМІРОЛ® доведена в ході

клінічних досліджень у спеціалізованих медичних закладах

гормональні показники до і після застосування ІНДОМІРОЛ® 2

ІНДОМІРОЛ®  позитивно впливає на функціональний стан репродуктивної системи у жінок за 
рахунок нормалізації вільнорадкальних реакцій в оваріальних тканинах, створює умови для 
запобігання надмірній проліферації колагену у капсулі яєчників, сприяє репаративним процесам 
після оперативного втручання,  нормальному фолікулогенезу в ураженому яєчнику 7.

ІНДОМІРОЛ®  зменшує біль та набряк в грудях у жінок з циклічними масталгіями в пременопаузі 8.

ІНДОМІРОЛ® - природний комплекс, який регулює метаболізм естрогенів, володіє антипроліфе-
ративною та антиоксидантною дією.
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... ВИЯВЛЯЄ АНТИЕСТРОГЕННУ ДІЮ



чим відрізняється індомірол® від інших індолвмісних препаратів?

формула індомірол® містить оптимальне дозування:
індол-3-карбінолу, активного метаболіту ди-індолілметану,

потужного антиоксиданту ресвератролу

ця комбінація робить індомірол® унікальним природним комплексом

з вираженою ефективністю та відмінним профілем безпеки

Індол-3-карбінол (I-3-C) - натуральна речовина, що виділена з рослин родини хрестоцвітих. 
Метаболізується в організмі під впливом шлункового соку до основного активного метаболіту – 
ди-індолілметану 9.

Ди-індолілметан (DIM) основний діючий метаболіт, який утворюється в шлунку з двох молекул 
індол-3-карбінолу, відрізняється стабільною структурою, безпечністю та ефективністю в нормалізації 
рівня естрогенів,  антипроліферативною і протипухлинною дією 9.

Ресвератрол – володіє потужною антиоксидантною та естрогеноподібною дією 10.
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