
СКЛАД: 1 капсула містить: активні інгредієнти:

екстракт пальми пилящої (Serenoa repens) – 160 мг (mg), 

3,3’-диіндолілметан (3,3’-diindolylmethane) – 100 мг (mg),

екстракт насіння гарбуза (Cucurbita pepo) - 60 мг (mg),

ресвератрол (resveratrol) – 50 мг (mg),

лікопін (Lycopene)- 25 мг (mg);

допоміжні речовини: наповнювачі: кальцій стеарат, діоксид кремнію 

аморфний (орісіл), мікрокристалічна целюлоза, кальцію карбонат; 

оболонка капсули: желатин.

ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙ-

НІСТЬ) НА 100 г (g) ДОБАВКИ: білки – 15,0 г(g), вуглеводи – 1,1 г(g), 

жири – 0 г(g); 64,4 ккал(kcal)/269,4 кДж(kJ).

ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙ-

НІСТЬ) ЩОДЕННОЇ КІЛЬКОСТІ, 2 капсули: білки – 0,13 г(g), вуглеводи 

– 0,01 г(g), жири – 0 г(g); 0,54 ккал(kcal)/2,26 кДж(kJ).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: АДЕНОФІТ®-ФОРТЕ реко-

мендовано для  нормалізації функціонування сечостатевої системи у 

чоловіків. Комплекс біологічно активних речовин натурального похо-

дження, що входять до складу АДЕНОФІТ®-ФОРТЕ, сприяє нормалізації 

гормонального балансу у чоловіків, попередженню гіперпроліфера-

тивних станів передміхурової залози, гальмуванню процесів перед-

часного старіння організму. Має антиоксидантні, антипроліферативні, 

протизапальні та загальнозміцнюючі властивості. 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ДОБОВА ДОЗА: вжи-

вати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу після їди, запиваючи достатньою 

кількістю води.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС ПРИЙОМУ: 1-3 місяці. За необхідності 

курс можна повторити.

Перед вживанням необхідно проконсультуватися з лікарем.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: індивідуальна непереносимість компонентів, 

дитячий вік, період вагітності та годування груддю.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

ФОРМА ВИПУСКУ: капсули з масою вмісту 420 мг (mg) ± 7,5 %.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати в оригінальній упаковці в сухому, 

захищеному від світла і недоступному для дітей місці за температури 

від 4° С до 25° С.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: дату виготовлення вказано на упаковці.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 24 місяці з дати виготовлення.

НОМЕР ПАРТІЇ ВИРОБНИЦТВА: вказано на упаковці.



Додаткову інформацію можна отримати по телефону:

(044) 454-0-100  або на сайті www.nutrimed.ua

ТУ У 15.8-30112347-012:2005

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Екстракт пальми пилящої (Serenoa repens) містить фітостероли, 

каротин, жирні кислоти, танін, що проявляють антиандрогенні власти-

вості за рахунок пригнічення ферменту 5-альфа-редуктази і ароматази 

(у свою чергу 5-альфа-редуктаза каталізує перетворення тестостерону 

в дигідротестостерон, який грає важливу роль в патогенезі доброя-

кісної гіперплазії простати, ДГПЗ). Покращує абсорбцію холестерину 

і виведення його з організму.

3,3’-диіндолілметан (ДІМ) - один з активних метаболітів індол-3-кар-

бінолу, що утворюється з двох його молекул, має більш стабільну 

структуру, має властивість пригнічувати чутливість андрогенових і 

естрогенових рецепторів, що грають важливу роль у розвитку добро-

якісної гіперплазії простати (ДГПЗ). ДІМ сприяє посиленню і підтримці 

активності природних систем організму при хронічних запальних 

процесах, утилізуючи токсичні продукти розпаду. Має антиоксидантні 

та антипроліферативні властивості.

Ресвератрол - природний поліфенол, який сприяє здоровому дов-

голіттю, пригнічує процеси окислення, нейтралізує дію вільних ради-

калів, які можуть призвести до ураження органів і систем, мутації та 

трансформації клітин. В комбінації з ДІМ підсилює його дію.

Екстракт насіння гарбуза містить аміносполуки кукурбітин і жирні 

олії, які характеризуються відновними, антиоксидантними та імуно-

модулюючими властивостями. Насіння гарбуза також є джерелом 

цинку, який грає важливу роль у функціонуванні сечостатевої системи 

у чоловіків, сприяє нормалізації функціонального стану передміхурової 

залози при аденомі і посилення статевої функції.

Лікопін - це пігмент який відноситься до групи каротиноїдів і є потужним 

антиоксидантом, що захищає клітини організму людини від впливу 

вільних радикалів. Саме він надає червоний колір томатам. Організм 

людини не може синтезувати дану речовину і отримує його виключно 

з їжею. Встановлено, що лікопін і лікопінвмісні продукти сприяють зни-

женню ризику злоякісної трансформації клітин передміхурової залози 

і розвитку гіперпроліферативних процесів в передміхуровій залозі.

Без ГМО

Не є лікарським засобом

Центральний офіс:
 вул. Предславинська 43/2, м. Київ, 03150 Україна

+380 44 454 01 01 ▪ info@nutrimed.ua
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