
натуральний комплексний
препарат при патологіях 
щитоподібної залози

ваша природна допомога
при тиреоїдиті



Рекомендації до застосування:

 ✔ Аутоімунний тиреоїдит (Аіт) 

 ✔ дифузно-токсичний зоб 

 ✔ Гіпотиреоз 
(у тому числі і післяоперАційний) 

 ✔ як профілАктичний зАсіб 
в еколоГічно несприятливій місцевості 

при патологіях щитоподібної залози

 ■ виявляє швидкий клінічний ефект і попереджАє розвиток 
усклАднень при тиреоїдитАх 1 

 ■ сприяє поліпшенню структури і зменшенню об’єму щитоподібної зАлози 1 

 ■ знижує рівні холестерину, β-ліпопротеїдів, нормАлізує покАзники 
основних Гормонів щитоподібної зАлози 2 

 ■ перешкоджАє розвитку пАтолоГії щитоподібної зАлози 3

ЗОБОФІТ® - сучасний полікомпонентний фітопрепарат

з комплексною і багатогранною дією на щитоподібну залозу

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОБОФІТ® ВИВЧАЛАСЯ В ХОДІ КЛІНІЧНИХ... 

Спосіб прийому: 2 капсули 2 рази на день. 
Тривалість курсу 2-3 місяці.
За необхідності курс можна повторити. 

Форма випуску: 60 капсул.

1 капсула містить:

Перстачу білого (лапчатки) / Potentilla alba - екстракт 80 мг

Березу повислу / Betula pendula 50 мг

Спіруліну / Spirulina 40 мг

Ліщину / Corylus avellane 40 мг

Півонію незвичайну / Paeonia anomala 30 мг

Гадючник шестипелюстковий / Filipendula vulgaris 30 мг

Дрік / Genista tinctoria 10 мг
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ЗОБОФІТ® сприяє нормалізації функцій щитоподібної залози. Використовується у випадках 
хронічної патології щитоподібної залози, при гіпотиреозі, гіперплазії щитоподібної залози, 
дифузно-токсичному зобі, при нестачі йоду в організмі а також при аутоімунному тиреоїдиті .

вплив зобофіт® нА об’єм
щитоподібної зАлози при тиреоїдіті

результАти спостережень до і після прийому зобофіт®

оцінкА покАзників тироксину у хворих нА вузловий зоб

... ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОВІДНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ
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ЕНДОКРИНОЛОГІЯ



Основні діючі речовини лікарських трав, що входять до складу ЗОБОФІТ®, мають потужну 
антиоксидантну, протизапальну, противірусну і цитостатичну дію; покращують 
мікроциркуляцію крові в тканинах щитоподібної залози.

Використовується у випадках хронічної патології щитоподібної залози, при гіпотиреозі, 
гіперплазії щитоподібної залози, дифузно-токсичному зобі, а також при нестачі йоду в 
організмі і при іншій патології.

ЗОБОФІТ® сприяє нормалізації

функцій щитоподібної залози

на фоні прийому ЗОБОФІТ®
можливе зниження дозування тиреоїдних гормонів

у комплексній терапії аіт і при гіпотиреозі,
що зменшує ризик виникнення ускладнень

з боку серцево-судинної системи
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