
Трілея
Добавка дієтична на основі 

тваринної  та рослинної сировини

Склад: 1 таблетка містить: активні інгредієнти: бета-аланін — 400 мг (mg), 
екстракт трави конюшини червоної — 100 мг (mg), екстракт трави материн-
ки звичайної — 50 мг (mg); допоміжні речовини: наповнювачі: целюлоза мі-
крокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат; обо-
лонка таблетки: суха суміш для покриття: гідроксипропілметилцелюлоза, 
гліцерин, титану двоокис, карміни.
Рекомендації щодо застосування: рекомендується вживати як додаткове 
джерело амінокислоти бета-аланін, ізофлавоноїдів, терпенів з метою норма-
лізації функціонального стану нервової системи при психоемоційних та веге-
то-судинних розладах (дратівливість, депресивні стани і різкі зміни настрою, 
порушення сну, припливи жару, надмірна пітливість) у жінок в передменопа-
узальний період і при клімактеричному синдромі.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим 
(жінкам) по 1–2 таблетки на добу незалежно від прийому їжі; запивати достат-
ньою кількістю питної води. Тривалість застосування визначається індивіду-
ально та складає щонайменше 1 місяць. Перед застосуванням рекомендована 
консультація лікаря. 
Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану до-
бову дозу.
Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 
харчування.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період 
лактації, гормонально-залежні злоякісні новоутворення.

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, недоступному 
для дітей місці за температури від 0 °С до 25 °С.
Форма випуску: таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах.
Маса нетто 1 таблетки: 672,8 мг (mg) ± 7,5 %.
Кількість таблеток 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 10.8-00480862-005:2015.



Склад: 1 таблетка містить: активні інгредієнти: бета-аланін — 400 мг (mg), 
екстракт трави конюшини червоної — 100 мг (mg), екстракт трави материнки 
звичайної — 50 мг (mg).
Добавка містить комбінацію бета-аланіну та натуральних рослинних екстрактів, 
які сприяють попередженню і зменшенню клімактеричних розладів.
Бета-аланін є природною амінокислотою, яка перешкоджає різкому ви-
вільненню гістаміну (не блокуючи гістамінові Н1-рецептори), завдяки чому 
зменшуються розширення периферичних судин шкіри та інтенсивність ве-
гетативних реакцій при клімаксі (припливи, відчуття жару, мігрень). Також ця 
амінокислота активує гліцинові рецептори гіпоталамуса, що призводить до 
гальмування надмірної активності центру терморегуляції, зменшуючи відчуття 
жару. Вживання бета-аланіну підвищує рівень карнозину, який накопичуючись 
у м’язах, зменшує втомлюваність і збільшує їх працездатність. Бета-аланін бере 
участь в синтезі пантотенової кислоти, чим сприяє покращенню енергетичного 
обміну в організмі.
Екстракт трави конюшини червоної містить ізофлавоноїди, які є рослинними 
аналогами жіночих статевих гормонів (фітоестрогени). Вища спорідненість 
ізофлавонів конюшини до β-естрогенових рецепторів пояснює захисний 
вплив даного екстракту на серцево-судинну і кісткову систему, не впливаючи 
на α-естрогенові рецептори, розміщені в молочних залозах і тканинах матки. 
Завдяки цим компонентам екстракт конюшини червоної чинить комплексну 
естрогеноподібну дію на організм, чим компенсує зниження рівня власних 
естрогенів у жінок в період менопаузи і сприяє зменшенню проявів клімакте-
ричного синдрому.
Екстракт трави материнки звичайної містить флавоноїди, дубильні речовини, 
аскорбінову кислоту. Цей комплекс біологічно активних компонентів проявляє 
м’які заспокійливі, антиоксидантні і протизапальні властивості; сприяє нор-
малізації секреції травних залоз, жовчовиділення, перистальтики кишечника; 
підвищує тонус матки.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:
вказано на упаковці.
ТУ У 10.8-00480862-005:2015.
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Трілея
Функціональні властивості добавки дієтичної  

на основі тваринної та рослинної сировини


