
Віменс
Добавка дієтична на основі рослинної сировини 

Склад: 1 капсула містить: активні інгредієнти: екстракт листя шавлії зви-
чайної – 100 мг (mg), екстракт шишок хмелю – 40 мг (mg), екстракт плодів 
прутняка звичайного – 4 мг (mg), фолієва кислота – 0,4 мг (mg);  допоміжні 
речовини: наповнювачі: целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзя-
ний  прежелатинізований, магнію стеарат; оболонка капсули: желатин.
Рекомендації щодо застосування: рекомендується вживати як додатко-
ве джерело флавоноїдів, терпенів, дитерпенів та фолієвої кислоти з метою 
нормалізації та покращення метаболічних процесів жіночої репродуктив-
ної системи при порушенні менструального циклу, мастодинії (масталгії), 
передменструальному синдромі.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати до-
рослим (жінкам) по 1 капсулі на добу незалежно від прийому їжі; запива-
ти достатньою кількістю питної води. Тривалість застосування становить 
3 місяці (без перерви під час менструації). При необхідності курс можна 
повторити. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. 
Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану 
добову дозу.
Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 
харчування.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та 
період лактації, вітамін В12-дефіцитна анемія та злоякісні новоутворення 
молочної залози.
Не є лікарським засобом
Дата виробництва: дату 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 оригінальній упаковці в сухому, недоступ-
ному для дітей місці за температури від 0 °С до 25 °С.
Форма випуску: капсули  у блістерах.
Маса нетто 1 капсули: 200 мг (mg) ± 10 %.
Кількість капсул в 1 упаковці: вказано на упаковці.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника: 
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 
тел.: (044) 490-75-22.
Штрих-код: вказано на упаковці.
ТУ У 10.8-00480862-004:2015.



Склад: 1 капсула містить: активні інгредієнти: екстракт листя шавлії зви-
чайної – 100 мг (mg), екстракт шишок хмелю – 40 мг (mg), екстракт плодів 
прутняка звичайного – 4 мг (mg), фолієва кислота – 0,4 мг (mg).
Добавка містить комбінацію натуральних рослинних екстрактів та фоліє-
вої кислоти, які сприяють нормалізації метаболічних процесів жіночої ре-
продуктивної системи.
Екстракт плодів прутняка сприяє зниженню рівня пролактину шляхом 
впливу на дофамінові D2-рецептори гіпоталамуса, чим нормалізує співвід-
ношення гонадотропних гормонів, опосередковано сприяє корекції дис-
балансу статевих гормонів (естрадіолу і прогестерону), нормалізації ІІ фази 
менструального циклу, усуває гіперпролактинемію і зменшує неприємні 
відчуття в молочних залозах. Застосовується внутрішньо при порушеннях 
менструального циклу, передменструальних розладах і мастодинії.
Екстракт шишок хмелю містить ефірну олію, гіркі речовини, холін, аспа-
рагін, органічні кислоти, лейкоантоціанідини, естрогеноподібні речовини. 
Цей комплекс біологічно активних компонентів чинить заспокійливу, про-
тизапальну, слабку сечогінну, капілярозміцнюючу дію, регулює жировий 
обмін в організмі, а також проявляє м’які естрогеноподібні властивості.
Екстракт листя шавлії звичайної містить ефірні олії, флавоноїди, терпени 
та інші речовини, які чинять спазмолітичну, естрогеноподібну дію, завдяки 
чому сприяють нормалізації менструального циклу, а також зменшенню 
потовиділення.
Фолієва кислота бере участь в біосинтезі нуклеїнових кислот, деяких амі-
нокислот (гліцин, метіонін), регулює правильний поділ клітин, завдяки 
чому позитивно впливає на синтез епітеліальних клітин, кровотворення 
і обмін білків, а також знижує ризик народження дітей з дефектами нерво-
вої трубки у жінок репродуктивного віку.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника: 
вказано на упаковці.
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