
Мастофемін
Добавка дієтична на основі рослинної сировини

Склад: 1 капсула містить: активні інгредієнти: індол‑3‑карбінол – 
200 мг (mg), олія м’яти перцевої – 7,5 мг (mg), екстракт плодів прутняка зви‑
чайного – 4 мг (mg); допоміжні речовини: наповнювачі: магнію карбонат 
основний важкий, крохмаль кукурудзяний прежелатинізований, магнію 
алюмометасилікат, магнію стеарат; оболонка капсули: желатин.
Рекомендації щодо застосування: рекомендується вживати як додаткове 
джерело індол‑3‑карбінолу, флавоноїдів, терпенів та дитерпенів з метою 
нормалізації функціонального стану при порушенні метаболічних проце‑
сів в молочних залозах і для зменшення гіперпроліферативних процесів 
у репродуктивних органах жінок.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорос‑
лим (жінкам) по 1 капсулі 1–2 рази на добу під час їди; запивати достатньою 
кількістю питної води. Рекомендована тривалість застосування при пору‑
шенні метаболічних процесів в молочних залозах становить 3 місяці, при 
гіперпроліферативних процесах у репродуктивних органах жінок – 6 місяців. 
При необхідності курс застосування можна повторити. Перед застосуванням 
рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану 
добову дозу. Не рекомендовано вживати разом з продуктами, що знижують 
кислотність шлункового соку.
Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 
харчування.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність 
та період лактації, 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 °C до 25 °C.
Форма випуску: капсули у блістерах.
Маса нетто 1 капсули: 240 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.
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Склад: 1 капсула містить: активні інгредієнти: індол‑3‑карбінол – 
200 мг (mg), олія м’яти перцевої – 7,5 мг (mg), екстракт плодів прутняка зви‑
чайного – 4 мг (mg).
Добавка містить комбінацію індол‑3‑карбінолу з рослинною олією та на‑
туральним рослинним екстрактом, які здійснюють комплексний вплив 
на організм, що проявляється в гальмуванні патологічних гіперпластичних 
процесів у гормонозалежних органах і тканинах жіночої репродуктивної 
системи (молочні залози, ендо‑ і міометрій, шийка матки), пригніченні пато‑
логічного поділу клітин в них; зменшенні розвитку папіломатозу, викликаного 
вірусом папіломи людини.
Індол‑3‑карбінол – речовина, яка в великих кількостях міститься в овочах 
родини хрестоцвітих, проявляє антиоксидантні та антипроліферативні 
властивості. Впливаючи на активність ферментів системи цитохрому Р450 
індол‑3‑карбінол пригнічує утворення проканцерогенного 16α‑гідроксі‑
естрону і сприяє синтезу 2‑гідроксіестрону; попереджає проліферацію 
клітин в естрогенчутливих тканинах. Перешкоджає синтезу онкобілка Е7 
в епітеліальних клітинах, інфікованих вірусом папіломи людини; викликає 
вибіркову загибель клітин з пухлинним потенціалом.
Екстракт плодів прутняка сприяє зниженню рівня пролактину шляхом 
впливу на дофамінові D2‑рецептори гіпоталамуса, чим нормалізує спів‑
відношення гонадотропних гормонів, опосередковано сприяє корекції 
дисбалансу статевих гормонів (естрадіолу і прогестерону). Відновлення 
балансу цих гормонів веде до нормалізації менструального циклу. Усунення 
гіперпролактинемії спричиняє зворотній розвиток патологічних пролі‑
феративних процесів у молочних залозах і зменшує неприємні відчуття 
в молочних залозах.
Олія м’яти перцевої забезпечує м’яку спазмолітичну та заспокійливу дії, 
полегшує протікання синдрому подразненого кишечника та розладів сис‑
теми травлення, посилюючи перистальтику (вітрогінна дія), пригнічуючи 
процеси гниття і бродіння у травному каналі; посилює функцію утворення 
та виділення жовчі.
Завдяки описаним вище властивостям Мастофемін може бути рекомен‑
дований в якості дієтичної добавки до раціону харчування при дифузійній 
мастопатії, гіперплазії ендометрію, захворюваннях органів жіночої статевої 
системи, асоційованих вірусом папіломи людини.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника: 
вказано на упаковці.
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