
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 
НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ 
ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

Склад: 1 капсула містить:
активні речовини: сухий екстракт плодів пилячої карликової пальми (Saw 
palmetto/ Serenoa repens) – 160 mg (мг), сухий екстракт насіння гарбуза (Cucurbita 
реро) – 60 mg (мг), сухий екстракт коренів кропиви дводомної (Urtica dioica) – 
50 mg (мг), сухий екстракт кори сливи африканської (Pygeum africanum/Prunus 
africanum) – 40 mg (мг), лікопін – 5 mg (мг);
допоміжні речовини: вологоутримуючий агент: кремнію діоксид колоїдний без-
водний; наповнювач: лактози моногідрат; желатинова капсула: барвники: тита-
ну діоксид, заліза оксид червоний; основа: желатин. 

Без ГМО.
Рекомендації щодо застосування: рекомендується в якості дієтичної добавки 
до раціону харчування як додаткове джерело фітостеролів, тритерпенів, лікопіну, 
кукурбітину, жирних олій, флавоноїдів, вітамінів, макро- і мікроелементів, що ре-
гулюють сечовидільну (в тому числі при доброякісній гіперплазії передміхуро-
вої залози) і репродуктивну функцію у чоловіків. Біологічно активні речовини, 
що входять до складу Формен Комбі, позитивно впливають на функціональний 
стан передміхурової залози, регулюючи об’єм передміхурової залози і залишко-
вої сечі, зменшують вираженість запальних процесів, прояви набряку і спазму 
в органах малого таза при доброякісній гіперплазії і простатиті, а також при ві-
кових змінах функції передміхурової залози.

Формен Комбі поліпшує якість життя чоловіків при проблемах з сечовипусканням.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим (чоло-
вікам) по 1 капсулі 2 рази на добу після прийому їжі. Курс споживання – 2 місяці. 
При необхідності курс споживання можна повторити 3-4 рази на рік.
Доза і тривалість застосування можуть бути змінені за рекомендацією лікаря.

Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову 
дозу. Формен Комбі не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 
харчування.
Перед початком прийому необхідно проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання: підвищена чутливість до будь-якого з складових компонентів.
Не є лікарським засобом.
Форма випуску: капсули № 10 в блістері, по 4 блістери в пачці з картону. 
Маса нетто вмісту 1 капсули: 340 mg (мг) ± 7,5 %.
Дата виробництва: вказано на упаковці. 
Мінімальний термін придатності (строк придатності): 24 місяці від дати вироб-
ництва.
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі 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.
ТУ У 10.8-00480862-008:2019



ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 
СКЛАДОВИХ КОМПОНЕНТІВ ДІЄТИЧНОЇ 
ДОБАВКИ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ 
ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Екстракт плодів пилячої карликової пальми містить фітостероли - рослинні 
компоненти, які мають тонізуючі властивості і покращують репродуктивну 
функцію у чоловіків, сприяють гальмуванню розвитку гіперплазії передміхурової 
залози, посилюють сперматогенез і попереджують розвиток імпотенції.
Екстракт насіння гарбуза містить аміносполуки кукурбітину і жирні олії, 
які володіють протизапальними, антипаразитарними, регенеруючими, 
антиоксидантними та імуномодулюючими властивостями. Насіння гарбуза 
також є багатим джерелом цинку, який відіграє важливу роль у функціонуванні 
сечостатевої системи у чоловіків, сприяє нормалізації функціонального стану 
передміхурової залози при простатиті та аденомі і посилює статеву функцію.
Екстракт коренів кропиви дводомної містить комплекс біологічно активних 
сполук, серед яких вітаміни (К, С, В2, В3, каротиноїди), хлорофіл, дубильні речовини, 
органічні кислоти, флавоноїди, макро- і мікроелементи (Si, Fe, Ca, Cu, K, Mn, B, Ti, 
Ni). Даний комплекс біологічно активних речовин сприяє зменшенню набряку 
і процесу збільшення передміхурової залози, підвищенню рівня гемоглобіну, 
зниженню рівня цукру в крові, нормалізації ліпідного обміну і підвищенню 
загального тонусу організму.
Екстракт кори сливи африканської містить ряд біологічно активних речовин 
(фітостероли, пентациклічні тритерпени, n-докозанол і тетракозанол), які мають 
протизапальні і протинабрякові властивості (завдяки пригніченню продукції 
простагландину, зниженню рівня пролактину і холестерину в передміхуровій 
залозі).
Лікопін – природний каротиноїдний пігмент, потужний антиоксидант, здатний 
нейтралізувати вільні радикали. Встановлено, що лікопін і лікопінвмісні продукти 
сприяють зниженню ризику злоякісної трансформації клітин передміхурової 
залози і розвитку гіперпроліферативних процесів в передміхуровій залозі. 
Додатково лікопін підтримує нормальне функціонування імунної системи.
Формен Комбі рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування 
як додаткове джерело фітостеролів, тритерпенів, лікопіну, кукурбітину, жирних 
олій, флавоноїдів, вітамінів, макро- і мікроелементів, що регулюють сечовидільну 
(в тому числі при доброякісній гіперплазії передміхурової залози) і репродуктивну 
функцію у чоловіків. Біологічно активні речовини, що входять до складу 
Формен Комбі, позитивно впливають на функціональний стан передміхурової 
залози, регулюючи об’єм передміхурової залози і залишкової сечі, зменшують 
вираженість запальних процесів, прояви набряку і спазму в органах малого таза, 
при доброякісній гіперплазії і простатиті, а також при вікових змінах функції 
передміхурової залози.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:  
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139; 
тел. +38 (044) 490-75-22.
ТУ У 10.8-00480862-008:2019
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