Оригінальні
фітокомплекси
для покращення
функціонального стану
щитовидної залози

Полікомпонентні засоби з багатоцільовою дією
на щитовидну залозу
■■ Сприяють покращенню структури та зменшенню об’єму щитовидної залози 1,2
■■

Нормалізують тиреоїдний гомеостаз 1-3

■■

Мають швидкий клінічний ефект 1-3

■■

Покращують функціональний стан органів та систем організму,

■■

Позитивно впливають на прояви оксидативного стресу,

загальне самопочуття та психоемоційний стан 3

порушення фібринолітичної і протеолітичної активності крові,
зменшують ознаки запалення та покращують швидкість клубочкової фільтрації 3

ЗОБОФІТ®
ДУО

ЗОБОФІТ®

Перстачу білого (лапчатки) / Potentilla alba - екстракт

160 мг

80 мг

Березу повислу / Betula pendula

60 мг

50 мг

Спіруліну / Spirulina

55 мг

40 мг

Ліщину / Corylus avellane

50 мг

40 мг

Корінь мар’їн / Paeonia anomala

40 мг

30 мг

Гадючник шестипелюстковий / Filipendula vulgaris

35 мг

30 мг

Дрік / Genista tinctoria

10 мг

10 мг

Спосіб застосування

1к × 1-3 р

2к × 1-3 р

Тривалість курсу

2-3 місяці

2-3 місяці

Форма випуску

30 капсул

60 капсул

1 капсула містить:

Рекомендації до застосування:
✔✔ Г іпотиреоз ,
у тому числі субклінічні форми

✔✔ Г іпертиреоз ,
у тому числі субклінічні форми

✔✔

Аутоімунний тиреоїдит

✔✔

Дифузний, вузловий та ендемічний зоб

ЗОБОФІТ® ТА ЗОБОФІТ® ДУО - НАЙКРАЩЕ, ЩО СТВОРЕНЕ ПРИРОДОЮ...

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
ЗОБОФІТ® і ЗОБОФІТ® ДУО
довели свою ефективність та безпеку
у клінічних дослідженнях багатьох наукових центрів країни

Вплив ЗОБОФІТ® на об’єм щитовидної залози 1

Вплив ЗОБОФІТ® на рівні ТТГ у пацієнтів з АІТ 2

Об’єм щитовидної залози, см3

ТТГ, мМО/л

Вплив ЗОБОФІТ® на ознаки запалення та роботу нирок у пацієнтів з субклінічним гіпотиреозом та остеоартрозом 3
Швидкість клубочкової фільтрації, мл/хв

1.
2.
3.

Павлюк П. М., Фітотерапія №3, 2009
Кравчун Н., Казаков А., Чернявская И., Проблеми ендокринної патології № 3, 2010
Волошина Л.О., Міжнародний ендокренологічний журнал, №7, 2016

... ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

С-реактивний протеїн, мг/л

Діючи речовини лікарських рослин, що входять до складу
ЗОБОФІТ ® та ЗОБОФІТ ® ДУО
мають багатогранну метаболічну, регуляторну і поліорганну дію 3

ПЕРСТАЧ БІЛИЙ

ТИРЕОТРОПНА

АНТИОКСИДАНТНА

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

БЕРЕЗА
СПІРУЛІНА
ЛІЩИНА
КОРІНЬ МАР’ЇН
ГАДЮЧНИК
ДРІК

✔

ІМУНОМОДУЛЮЮЧА

АНТИПРОЛІФЕРАТИВНА

ПРОТИЗАПАЛЬНА

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

ОНКОПРОТЕКТОРНА

✔
✔
✔
✔

зобофіт ® дуо забезпечує зручний та комфортний
режим прийому для кожного пацієнта
застосування зобофіт ® та зобофіт ® дуо дає можливість
індивідуальної корекції дозування

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

СЕДАТИВНА

✔
✔

