
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Склад (1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою): трава бакопа Моньє (Васора 
monnieri) – 100 мг, корінь аїру (Acorus calamus) – 60 мг, корінь марени серцелисної 
(Rubia cordifolia) – 30 мг, корінь та листя вітанії снодійної (Withania somnifera) – 
75 мг, корінь нарду індійського (Nardostachys jatamansi) – 10 мг, трава центелли 
азіатської (Centella asiatica) – 75 мг, насіння древогубця волотистого (Celastrus 
paniculatus)  –  50 мг, трава в’юнку (Convolvulus pluricaulis) – 50 мг.
Допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, полівінілпіролідон 
(PVP K-30), натрію бензоат, тальк, барвник пурпуровий.
Характеристика.  
Вітанія снодійна зменшує дратівливість та стабілізує настрій завдяки дії віта-
нону, який сприяє зменшенню гормону стресу (кортизолу) та підвищенню рівня 
антистресового гормону (дигідроепіандростерону сульфату). Вітанія має антиде-
пресивну, протитривожну дію та усуває безсоння завдяки зниженню у головному 
мозку рівня клінічного маркеру тривоги – трибуліну. Знімає втому, усуває голо-
вний біль. Вітанія зменшує прояви стресу та підвищує стресостійкість організму, 
зміцнює пам’ять та підвищує здатність до запам’ятовування та навчання. Вітанія 
покращує швидкість психомоторних реакцій, не чинить седативної дії. Має іму-
номодулюючу дію. Вітанія також покращує сексуальні функції як у чоловіків, так і 
у жінок; зменшує вираженість клімактеричних розладів.
Бакопа Моньє має виражений антидепресивний ефект, покращує пам’ять, під-
вищує здатність до запам’ятовування інформаціі. Покращує якість сну, усуває 
безсоння завдяки м’якому інгібуванню моноаміноксидази, що сприяє уповіль-
ненню розщеплення моноамінів (серотоніну, норадреналіну, дофаміну).
В’юнок усуває безсоння, сприяє більш швидкому засинанню при безсонні, норма-
лізує фази сну. Виявляє заспокійливу, спазмолітичну, м’яку гіпотензивну дію.
Нард індійський зменшує стрес, має антиаритмічну та гіпотензивну дії. 
Чинить протизапальну, протигрибкову дію.
Корінь Аїру має антидепресивну, протизапальну, болезаспокійливу, 
протимікробну, спазмолітичну, жовчогінну, сечогінну, ранозагоювальну 
дії. Також зміцнює судини, покращує пам’ять та зір, покращує циркуля-
цію крові в судинах головного мозку, допомагає при нервових розладах. 
Посилює апетит і стимулює секрецію соляної кислоти, що призводить до 
поліпшення травлення.
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Марена серцелисна проявляє антистресову, антиоксидантну дію.  
Має тонізуючу, антисептичну, протизапальну дію, сприяє загоєнню тканин.
Древогубець волотистий виявляє антидепресивну дію. Покращує здат-
ність до запам’ятовування, а також чинить нейропротекторний ефект, запо-
бігаючи пошкодженню мозкових клітин. Виявляє антиоксидантні та проти-
запальні властивості, має протиепілептичну дію.
Центелла азіатська має анксиолітичну (усуває відчуття тривоги та страху, 
зменшує внутрішню напругу, дратівливість) дію за рахунок пригнічення актив-
ності фосфоліпази азіатикозидами. Проявляє нейропротекторну дію, захищає 
клітини головного мозку, покращує пам’ять, підвищує концентрацію уваги. Про-
являє протисудомну активність. Чинить потужну антиоксидантну дію.
Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як джерело 
біологічно активних речовин рослинного походження. Сприяє нормалізації 
функціонування нервової системи, покращенню розумової діяльності та по-
легшенню стану у стресових ситуаціях.
Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.
Спосіб вживання: дорослим по 1-2 таблетки один раз на добу після їжі, 
запити водою.
Термін вживання: 45-60 днів, в подальшому термін споживання та мож-
ливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Калорійність (Енергетична цінність) 100 г продукту: 304,30 ккал 
(1272,00 кДж).

Поживна цінність (Харчова цінність) 100 г продукту: білків – 12,00 г, 
жирів – 03,30 г, вуглеводів – 56,00 г.

Застереження при споживанні: не перевищувати рекомендовану денну 
кількість. Продукт не є замінником для різноманітного та збалансованого 
харчування і здорового способу життя. 
Протипоказання: діти, індивідуальна чутливість до компонентів, вагіт-
ність, період лактації у жінок. 
Форма випуску: таблетки, вкриті плівковою оболонкою, упаковані по 30, 
60 або 100 штук.
Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.
Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступно-
му для дітей місці, при температурі не вище 30 °С.
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; адреса місця виробництва: Дж-1-265, 
Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.
Імпортер: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37.


