
Текст маркування 
 

Дієтична добавка 

«АУРІЛЛА» 

 
Склад: GO-LESS® (СУМІШ EFLA®940 ГАРБУЗОВОГО НАСІННЯ ЕКСТРАКТ (екстракт 
насіння гарбуза, мальтодекстрин) та SOYLIFE®40% (екстракт сої)) – 300 мг (mg); наповнювач: 
целюлоза мікрокристалічна; антиспікаючі агенти: кальцію гідрофосфат безводний; кремнію 

діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат. Желатинова капсула: желатин, барвник: титану 
діоксид. 

 

Без ГМО. 

 

Аурілла. Комплекс екстрактів насіння гарбуза та сої. 

Аурілла. Для підтримки нормального функціонування сечового міхура. 

 
 

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:  
Дорослим жінкам застосовувати наступним чином: в перші 2 тижні по 3 капсули в день, наступні 
2 тижні – по 2 капсули в день. Мінімальна тривалість застосування – 4 тижні. Після 4-х тижневого 

терміну можна перейти на дозування – по 1-2 капсули в день. 

Термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем. 
 

Застереження при споживанні: Не застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів 

дієтичної добавки.  

Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання. 

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.  

Перед початком вживання рекомендована консультація лікаря.  

Не є лікарським засобом. 

 

Форма випуску: капсули № 10 у блістері; по 7 блістерів у картонній пачці.  
Маса нетто 1 капсули: 400 мг (mg) ±7,5%. 

Дата виробництва: вказано на упаковці. 

Мінімальний термін придатності (строк придатності): 24 місяці від дати виробництва. 

Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці. 

Умови зберігання: зберігати в оригінальному пакуванні за температури не вище 25 °С у 
недоступному для дітей місці. 

Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:  
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139; тел.: +38 (044) 490-

75-22. 
Штрих-код: вказано на упаковці.  
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Функціональні властивості дієтичної добавки 

Дієтична добавка Аурілла може бути рекомендована як додаткове джерело екстрактів насіння 
гарбуза та сої та сприяє: 

- нормалізації функціонування сечового міхура;  

- зменшенню частоти мимовільного сечовипускання або випадкових підтікань сечі із-за 

сміху, чихання, фізичних вправ та ін.; 

- зменшенню частоти епізодичних ургентних (невідкладних) позивів до сечовипускання; 

- зменшенню частоти денного та нічного сечовипускання. 

 

Аурілла містить запатентований екстракт «Go-less®» виробництва «Frutarom» Бельгія, до складу 

якого входять екстракти насіння гарбуза та сої.  

 

Екстракт насіння гарбуза володіє вираженими антиоксидантними властивостями, пригнічує 

процеси перекисного окислення ліпідів у біологічних мембранах та містить ряд біологічно 

активних речовин, які приймають участь в регуляції функції сечового міхура. Екстракт насіння 

гарбуза містить високий рівень токоферолів (α-, β-, γ- і δ-) і каротиноїдів, мінеральних елементів, 

білків (зокрема, що містять незамінні амінокислоти: валін, ізолейцин, триптофан і фенілаланін; 

замінні амінокислоти: аргінін, гліцин і глутамінова кислота), ненасичених жирних кислот 

(особливо поліненасичених жирних кислот родини омега-6, а саме лінолевої), кукурбітину та 

фітостеролів.  

 

Екстракт ядер сої багатий на ізофлавони, які відносяться до класу фітоестрогенів. Соєві 

ізофлавони та продукти, що утворюються в результаті бактеріальної ферментації в травному 

тракті зв’язуються з відповідними рецепторами жіночих статевих органів. Це сприяє зменшенню 

вираженості розладів, пов’язаних зі зниженням продукування жіночих статевих гормонів у період 

менопаузи. 

 

Складові дієтичної добавки, а також їх синергічний ефект, сприяють зміцненню м’язів тазового 

дна та сфінктера, підтриманню еластичності стінки уретри та розслабленню стінки сечового 

міхура. 

 

Аурілла сприяє зменшенню вираженості симптомів гіперактивного сечового міхура шляхом 

структурного покращення функцій сечового міхура та функції сфінктеру сечового міхура.  

Аурілла сприяє зменшенню «підтікань» в тому числі й випадкових та зниженню частоти позивів 

до сечовипускання, а також ургентних позивів до сечовипускання. 

 


