ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
(ЛИСТОК-ВКЛАДИШ)
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

НОКАМЕН®
Склад:
1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою містить:
Кора кратеви (Crataeva nurvala) – 100 mg (мг);
Плоди якірців сланких (Tribulus terrestris) – 100 mg (мг);
Корінь берхавії строкатої (Boerhavia diffusa) – 70 mg (мг);
Екстракт мумійо гімалайського (Аsphaltum) – 70 mg (мг);
Кореневище ломикаменю язичкового
(Saxifraga ligulata) – 60 mg (мг);
Квіти бутеї (Butea frondosa) – 40 mg (мг);
Насіння доліхосу двоквіткового
(Dolichos biflorus) – 40 mg (мг);
Екстракт розмарину лікарського
(Rosmarinus officinalis) – 20 mg (мг);
Екстракт кореня марени серцелистої
(Rubia cordifolia) – 20 mg (мг);
Натрію карбонат – 20 mg (мг).
Допоміжні речовини: ущільнювач кальцію гідрофосфат, загущувач полівінілпіролідон (PVP K-30), стабілізатор крохмаль кукурудзяний, оболонка (гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь 6000, титану діоксид, тальк, етилцелюлоза), антиспікаючі агенти: тальк, магнію стеарат, консервант натрію бензоат.
Характеристика компонентів:
Кратева попереджує утворення каменів у нирках
за рахунок антилітогенних та антикристалізаційних
властивостей. Через швидке виведення кальцію та
фосфатів з сечі завдяки діуретичному ефекту кратева
перешкоджає утворенню кристалів солей кальцію та
формуванню каменів у сечовивідних шляхах.

Ломикамінь язичковий широко використовується у
народній медицині при каменях у нирках. Рослина відома своїми сечогінними, протизапальними, імуностимулюючими та антиоксидантними властивостями.
Бутея проявляє антиоксидантні та протизапальні
властивості, має потенційну нефропротекторну дію.
Доліхос двоквітковий сприяє розчиненню сечових
каменів, що утворені оксалатами кальцію.
Натрію карбонат може бути корисний при цистинових і уратних каменях у нирках. Крім того, він
здатний зменшувати дискомфорт при інфекціях сечовивідної системи.
Берхавія строката містить велику кількість біологічно-активних речовин (флавоноїди, алкалоїди,
стероїдні сполуки, тритерпени, ліпіди, білки та ін.),
які проявляють антибактеріальну та гіпоглікемічну дію, мають протизапальну, імуномодулюючу та
спазмолітичну активність, запобігають кристалізації
оксалатів кальцію у сечі. За рахунок зниження рівня
протеїнурії надає нефропротекторної дії при розладах вуглеводного обміну.
Мумійо гімалайське має виражені протизапальні,
імуностимулюючі, тонізуючі властивості та може бути
корисним при станах, що супроводжуються каменеутворенням у сечовивідних шляхах.
Якірці сланкі здатні гальмувати процес кристалізації
та утворення каменів у нирках, що сприяє зменшенню
кількості уратів у крові та сечі з одночасним збіль-

шенням концентрації речовин, які гальмують процес
кристалізації солей у сечі.
Розмарин лікарський містить ряд важливих
біологічно-активних сполук (розмаринову, кавову,
хлорогенову кислоти, дитерпен), які проявляють
виражені спазмолітичні, протизапальні, антиоксидантні властивості.
Марена серцелиста завдяки антиоксидантним
властивостям надає нефропротекторної дії та попереджує утворення каменів у сечовивідних шляхах.
Рекомендації до споживання. Нокамен® може
бути рекомендований як джерело біологічно активних речовин природного походження. Сприяє
покращенню функціонування нирок при станах, що
супроводжуються утворенням каменів та запальними
процесами у нирках та сечовивідних шляхах.
Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.
Спосіб вживання: дорослим по 1-2 таблетки два
рази на добу після їжі, запити водою.
Термін вживання: 45-60 днів, в подальшому термін
споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.
Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного
раціону харчування.

Протипоказання: діти, індивідуальна чутливість до
компонентів, вагітність, період лактації у жінок.
Форма випуску: таблетки, упаковані по 60 штук.
Строк придатності: 3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному
від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в
оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
на 100 g (г)

на 1 таблетку

Енергетична цінність (калорійність) продукту:
1228,92 kJ (кДж)
294,00 kcal (ккал)

7,06 kJ (кДж)
1,69 kcal (ккал)

Поживна (харчова) цінність продукту:
білків

12,00 g (г)

0,07 g (г)

жирів

2,00 g (г)

0,01 g (г)

вуглеводів

57,00 g (г)

0,33 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно р. «Спосіб
вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
Не містить ГМО.
Виробник: Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3,
Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія, тел. + 91 1147050531.
Фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва:
Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шріганганагар (Радж.), Індія.
Імпортер/Організація, що приймає претензії
від споживача: ТОВ «Евітас», 61001, Україна,
м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,
тел./факс: +38 (057) 766-07-44.

НОКАМЕН®

