
Оригінальні
фітОкОмплекси
для пОкращення 
функціОнальнОгО стану 
щитОвиднОї залОзи



Рекомендації до застосування:

 ✔ Гіпотиреоз, 
у тому числі субклінічні форми 

 ✔ Гіпертиреоз, 
у тому числі субклінічні форми 

 ✔ Аутоімунний тиреоїдит 

 ✔ дифузний, вузловий тА ендемічний зоб 

 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, 
зАГАльне сАмопочуття тА психоемоційний стАн 3 

 ■ позитивно впливАють нА прояви оксидАтивноГо стресу, 
порушення фібринолітичної і протеолітичної Активності крові, 
зменшують ознАки зАпАлення тА покрАщують швидкість клубочкової фільтрАції 3

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

1 капсула містить:
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



 ✔ Гіпотиреоз, 
у тому числі субклінічні форми 

 ✔ Гіпертиреоз, 
у тому числі субклінічні форми 

 ✔ Аутоімунний тиреоїдит 

 ✔ дифузний, вузловий тА ендемічний зоб 

Об’єм щитовидної залози, см3

Швидкість клубочкової фільтрації, мл/хв С-реактивний протеїн, мг/л

ТТГ, мМО/л

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 ознАки зАпАлення тА роботу нирок у пАцієнтів з субклінічним Гіпотиреозом тА остеоАртрозом 3

вплив ЗОБОФІТ® нА рівні ттГ у пАцієнтів з Аіт 2
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ЕНДОКРИНОЛОГІЯ



діючи речОвини лікарських рОслин, щО вхОдять дО складу

ЗОБОФІТ ® та ЗОБОФІТ ® ДУО
мають багатОгранну метабОлічну, регулятОрну і пОліОрганну дію 3

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

ТИРЕОТРОПНА АНТИОКСИДАНТНА ІМУНО-
МОДУЛЮЮЧА

АНТИ-
ПРОЛІФЕРАТИВНА ПРОТИЗАПАЛЬНА ОНКО- 

ПРОТЕКТОРНА СЕДАТИВНА

ПЕРСТАЧ БІЛИЙ ✔ ✔
БЕРЕЗА ✔ ✔ ✔ ✔
СПІРУЛІНА ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ЛІЩИНА ✔ ✔ ✔ ✔
КОРІНЬ МАР’ЇН ✔ ✔ ✔ ✔
ГАДЮЧНИК ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ДРІК ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

зОбОфіт® дуО забезпечує зручний та кОмфОртний

режим прийОму для кОжнОгО пацієнта

застОсування зОбОфіт® та зОбОфіт® дуО дає мОжливість

індивідуальнОї кОрекції дОзування 


