
ІнструкцІя для застосування

НокамеН®
Склад:
1 таблетка, вкрита оболонкою, містить:
Активні компоненти: кора кратеви (Crataeva nurvala) - 100 мг; кореневище ломи-
каменю язичкового (Saxifraga ligulata) - 60 мг; квіти бутеї (Butea frondosa) - 40 мг;
насіння доліхосу двоквіткового (Dolichos biflorus) - 40 мг; карбонат натрію - 20 мг;
корінь берхавії строкатої (Boerhavia diffusa) - 70 мг; мумійо гімалайське 
(Аsphaltum) - 70 мг; плоди якірців сланких (Tribulus terrestris) - 100 мг; екстракт 
розмарину лікарського (Rosmarinus officinalis) - 20 мг; екстракт кореня марени 
серцелистої (Rubia cordifolia) - 20 мг.
Допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, дикальцію фосфат, полівінілпіролі-
дон (PVP K-30), натрію бензоат, тальк, магнію стеарат, барвник зелений, фінішне 
покриття seal coat. 
Характеристика компонентів:  
Нокамен® містить ретельно підібраний збалансований склад лікарських рослин, 
які комплексно впливають на стан сечовидільної системи:
Кратева проявляє болезаспокійливу дію, проявляє також виражені літичні влас-
тивості щодо оксалатних сечових каменів.
Ломикамінь язичковий проявляє виражені літичні властивості. Рослина прояв-
ляє також антимікробну, протизапальну та сечогінну дію.
Доліхос двоквітковий розчиняє сечові конкременти (переважно оксалати).
Натрію карбонат сприяє зміні рН сечі у напрямку підлужування, що стимулює 
розчинення вже існуючих каменів в сечовивідних шляхах і запобігає утворенню 
нових (оксалатів і уратів).
Берхавія строката затримує кристалізацію оксалатів кальцію в сечі і запобігає 
утворенню оксалатних каменів. При цукровому діабеті берхавія проявляє вираже-
ну нефропротекторну дію та захищає нирки від розвитку діабетичної нефропатії. 
Крім того, рослина захищає нирки від впливу нефротоксичних лікарських засо-
бів, зокрема гентаміцину. Містить велику кількість біологічно активних речовин 
(алкалоїди, флавоноїди, амінокислоти, лігнани, ситостероли, ейкозаноїди і ін.), які 
мають багатогранний вплив на сечовидільну систему: протизапальну, антиокси-
дантну, антибактеріальну, анальгетичну, імуномодулюючу, спазмолітичну дію. 
Оцінено також позитивний вплив берхавії при гіперплазії простати. 
Мумійо гімалайське відоме своїми вираженими протизапальними, імуности-
мулюючими і тонізуючими властивостями. 



Якірці сланкі проявляють м’яку сечогінну і антибактеріальну дію, а також за-
побігають утворенню оксалатних каменів в нирках, сечоводах і сечовому міхурі. 
Проявляють виражені нефропротекторні властивості та захищають нирки від ток-
сичного впливу важких металів, цитостатичних препаратів та ін. Досліджена також 
стимулююча дія якірців на сексуальну функцію.
Розмарин лікарський за рахунок вмісту розмаринової, кавової, хлорогенової 
кислот, а також терпеноїдів, алкалоїдів має виражені спазмолітичні, протизапаль-
ні, антибактеріальні властивості. 
Марена серцелиста відома своїми вираженими літичними властивостями по 
відношенню до оксалатів, уратів, фосфатів та білкових каменів за рахунок здатнос-
ті зміщувати кристало-колоїдне співвідношення сечі у бік зменшення кристаліза-
ції. Покращує функцію нирок. За рахунок діуретичного ефекту марена сприяє ви-
веденню дрібних сечових каменів. Має нефропротекторні властивості та захищає 
нирки від токсичної дії протипухлинних препаратів.
Рекомендації до споживання. Нокамен® може бути рекомендований як дже-
рело біологічно активних речовин природного походження. Сприяє нормалізації 
функціонування нирок, запобігає утворенню каменів.
Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.
Спосіб вживання: дорослим по 1-2 таблетки два рази на добу після їжі, за-
пити водою.
Термін вживання: 45-60 днів, в подальшому термін споживання та можливість 
повторних курсів узгоджувати з лікарем.
Калорійність (енергетична цінність) 100 г продукту: 86,71 ккал (362,67 кДж).
Поживна цінність (харчова цінність) 100 г продукту: білків – 11,85 г,  
жирів – 0,331 г, вуглеводів – 8,71 г.
Застереження при застосуванні: не перевищувати рекомендовану денну 
кількість. Продукт не є замінником різноманітного та збалансованого харчування 
і здорового способу життя.
Протипоказання: діти, індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, 
період лактації у жінок.
Форма випуску: таблетки, вкриті плівковою оболонкою, в упаковці 60 шт.
Термін придатності: 3 роки від дати виготовлення.
Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від вологи та світла, недо-
ступному 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, тел. +91 1147050531; адреса місця ви-
робництва: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар 
(Радж.), Індія.
Імпортер: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37.


