
СКЛАД: 1 капсула містить: активні інгредієнти: слива африканська 
(Pygeum africanum / Prunus africanum), сухий екстракт кори – 100 
mg (мг), кропива дводомна (Urtica dioica radix), сухий екстракт 
кореню – 80 mg (мг), селера (Apium graveolens), сухий екстракт 
насіння – 75 mg (мг), ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea herbа), 
сухий екстракт трави – 60 mg (мг), календула лікарська (Calendula 
officinalis flores), сухий екстракт квітів – 50 mg (мг);
допоміжні речовини: наповнювачі: лактоза, кальцію стеарат, кремнію 
діоксид аморфний; оболонка капсули: желатин.

ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙ-
НІСТЬ) НА 100 g (г) ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ: білки – 15,0 g (г), вуглеводи 
– 1,1 g (г), жири – 0 g (г); 269,4 kJ (кДж)/64,4 kcal (64,4ккал).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: НЕОПРОСТ® - ФОРТЕ 
рекомендований як додаткове джерело сапонінів, фітостеролів та 
інших біологічно активних  речовин з метою покращення функціо-
нального стану сечостатевої системи у чоловіків; сприяє зменшенню 
запальних процесів у передміхуровій залозі при простатиті, полегшує 
сечовиділення, поліпшує загальний стан та покращує якість життя у 
чоловіків при доброякісній гіперплазії передміхурової залози за раху-
нок нормалізації її об’єму, що відбувається при гальмуванні розвитку 
гіперпроліферативних процесів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ДОБОВА ДОЗА: вжи-
вати дорослим (чоловікам) по 1 капсулі 1-2 рази на добу після прийому 
їжі; запиваючи достатньою кількістю питної води. Тривалість застосу-
вання становить 2-3 місяці. При необхідності курс застосування можна 
повторити. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: не перевищувати рекомен-
довану добову дозу. НЕОПРОСТ® -ФОРТЕ не слід використовувати як 
заміну повноцінного раціону харчування.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: індивідуальна несприйнятливість компонентів.

ФОРМА ВИПУСКУ: капсули з масою вмісту 400 mg (мг) ± 7,5 %.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати в упаковці виробника в сухому, 
захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі 
не вище 25 0С.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: дату виготовлення вказано на упаковці.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 24 місяці з дати виготовлення.

НОМЕР ПАРТІЇ ВИРОБНИЦТВА: вказано на упаковці.

Сухий екстракт кори африканської сливи (Pygeum africanum/ 
Prunus africanum) містить фітостерини, фітостероли, пентациклічні 
тритерпеноїди, ферулові ефіри жирних спиртів, які проявляють проти-
запальні властивості та нормалізують роботу сечовидільної системи: 
знімають часті позиви, неповне випорожнення сечового міхура; 
стимулюють роботу гормональної системи, зменшують розростання 
тканин в простаті; попереджують відкладання холестеринових бляшок 
в капілярах передміхурової залози, збільшують секрецію простати і 
бульбоуретральних залоз.
Сухий екстракт кореню кропиви дводомної (Urtica dioica radix) 
за рахунок наявності стеринів, кумаринів володіє протизапальними, 
антипроліферативними та імуномодулюючими властивостями. В 
дослідженнях сухий екстракт кореню кропиви в комбінації з сухим 
екстрактом кори африканської сливи показали більшу ефективність 
ніж монотерапія.
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Сухий екстракт насіння селери (Apium graveolens) містить лимонен, 
селінен, фрокумаринові глікозиди, флавоноїди (лютеолінові глікозиди 
і апігенін), які володіють протизапальними та  сечогінними власти-
востями, нормалізують нейроендокринну функцію передміхурової 
залози. Апігенін попереджує розростання тканин простати, чинить 
антиоксидантну дію.
Сухий екстракт квітів календули лікарської (Calendula officinalis 
flores) містить у своєму складі терпеноїди, флавоноїди, кумарини, 
хінони, ефірну олію, каротиноїди, амінокислоти, які проявляють анти-
бактеріальні, протизапальні, протигрибкові, противірусні та імуно-
модулюючі властивості. Сухий екстракт календули володіє здатністю 
пригнічувати розростання тканин простати шляхом зупинки клітинного 
циклу та індукції апоптозу. 
Сухий екстракт трави ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea 
herbа) містить в складі полісахариди, ефірні олії, флавоноїди, гідрокси-
коричні кислоти, які сприяють нормалізації функцій передміхурової 
залози, зміцнюють імунну систему та покращують витривалість чоло-
вічого організму.

Характеристика медико-соціальної проблеми.

Хронічний простатит – запальне захворювання передміхуро-
вої залози на яке страждають чоловіки будь-якого віку. Ця хвороба 
викликана як інфекціями сечостатевої системи, так і малорухливим 
способом життя, сидячою роботою, переохолодженням, тощо. При 
відсутності адекватного лікування можуть виникнути ряд ускладнень: 
безпліддя, статеві розлади, тощо. Тому важливий комплексний підхід, 
тривале лікування хронічного простатиту і попередження виникнення 
рецидивів. Виражена ефективність та відсутність побічних ефектів дає 
можливість натуральному комплексу НЕОПРОСТ®-ФОРТЕ позбавитись 
від неприємних симптомів, пов’язаних з хронічним простатитом та 
попередити виникнення небезпечних ускладнень.
Клінічними дослідженнями встановлено, що НЕОПРОСТ®-ФОРТЕ 
зменшує запальний процес при хронічному простатиті, усуває ризик 
виникнення рецидивів, володіє антибактеріальною дією. 

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ - аденома)- 
захворювання чоловіків старшого віку. У віці 40-49 років ДГПЗ вияв-
ляється в 11-12 % випадків, а у віці 80 років - у 81-82 %. Найбільш 
ранніми симптомами захворювання є часте нічне сечовипускання, 
потоншення струменю сечі та зменшення її напруження. Пізніше, з 
наростанням обструкції, виникають скарги на неповне вивільнення 
сечового міхура, сечовипускання краплями, необхідність напружу-
вання при сечовипусканні та ін. Частим ускладненням клінічного 
перебігу ДГПЗ є гостра повна затримка сечовипускання. На початку 
захворювання, коли симптоми не спричинюють значного дискомфорту 
і немає ускладнень, необхідне регулярне обстеження у лікаря та 
застосування засобів, які сповільнюють прогресування обструкції та 
покращують сечовипускання.

Саме унікальний натуральний комплекс НЕОПРОСТ®-ФОРТЕ воло-
діє підтвердженою ефективністю та високим профілем безпечності. 
НЕОПРОСТ®-ФОРТЕ покращує сечовипускання шляхом попередження 
розростання тканин та зменшення запальних явищ у передміхуровій 
залозі.  


