
Склад: 1 капсула містить:
Екстракт листя Джимнеми звичайної (Gymnema sylvestre) – 100 mg (мг);
Екстракт плодів Момордики (Momordica charantia) – 100 mg (мг);
Екстракт листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 80 mg (мг);
Камедь Коміфори (Commiphora mukul) – 50 mg (мг);
Екстракт насіння Сизигіум ямболан (Syzygium cumini) – 50 mg (мг);
Мумійо гімалайське (Asphaltum) – 40 mg (мг);
Кореневище Імбиру (Zingiber officinale) – 40 mg (мг);
Насіння Гуньби сінної (Trigonella foenum-graecum) – 35 mg (мг);
Екстракт кореневища Пікрорхізи курроа (Picrorhiza kurroa) – 30 mg (мг);
Екстракт листя Базиліку (Ocimum sanctum) – 15 mg (мг).
Допоміжні речовини: консервант натрію бензоат.
Капсула: желюючий агент желатин, вода очищена, барвник понсо 4 R, барвник синій патентова-
ний, барвник титану діоксид, барвник кармоїзин, барвник флоксин В, консерванти метилпара-
бен та пропилпарабен, консервант лаурилсульфат натрію.
Характеристика компонентів.
Джимнема звичайна має у своєму складі джимнемові кислоти, які проявляють гіпоглікемічну 
активність (зниження рівня глюкози в крові): стимулюють секрецію інсуліну β-клітинами під-
шлункової залози та знижують всмоктування глюкози з кишечника. Також, Джимнема сприяє 
відновленню β-клітин та проявляє гіполіпідемічну дію (зниження вмісту ліпідів в крові).
Момордика, завдяки вмісту інсуліноподібних білків, сприяє зниженню рівня глюкози натще 
та рівня глікозильованого гемоглобіну, сприяє підвищенню толерантності до глюкози. Та-
кож, екстракт Момордики стимулює утилізацію глюкози периферичними тканинами, змен-
шує інсулінорезистентність. 
Азадірахта індійська проявляє гіпоглікемічну, гіполіпідемічну активність, а також має анти-
оксидантну та гепатопротекторну дії.
Мумійо гімалайське – мінерально-рослинний комплекс, який має антиоксидантну, проти-
запальну, адаптогенну (підвищують адаптацію організму до несприятливих умов) та імуно-
модулюючу дії.
Пікрорхіза курроа містить глікозиди, які пригнічують активність ферменту α-амілази, яка 
зменшує розпад крохмалю та інших вуглеводів до глюкози, знижуючи рівень глюкози після 
їжі. Проявляє антиоксидантну, кардіопротекторну та гепатопротекторну активності.
Базилік підвищує секрецію інсуліну, за рахунок чого, сприяє зменшенню рівня глюкози 
в крові. Також проявляє гіполіпідемічну активність.
Імбир захищає β-клітини підшлункової залози, має антиоксидантну активність, завдяки чому 
знижує ризик розвитку діабетичних ускладнень.
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Коміфора сприяє нормалізації порушень вуглеводного та ліпідного обміну, проявляє кар-
діопротекторну та нейропротекторну (підвищення стійкості нервових клітин до впливу не-
сприятливих факторів) дії.

Сизигіум ямболан сприяє зменшенню рівня глюкози в крові за рахунок збільшення ви-
ділення інсуліну з β-клітин підшлункової залози, а також зниження поглинання глюкози  
в кишечнику.

Гуньба сінна чинить гіпоглікемічну дію. Проявляє гіполіпідемічну, гепатопротекторну, не-
йропротекторну та нефропротекторну дії. 

Рекомендації до споживання: може бути рекомендовано як додаткове джерело біоло-
гічно активних речовин рослинного походження, що сприяє нормалізації рівня глюкози  
в крові, покращує показники вуглеводного та ліпідного обмінів, підтримує функціональну 
активність β-клітин підшлункової залози.

Рекомендовано дотримуватися збалансованого раціону харчування з обмеженням тварин-
них жирів, солодощів, алкоголю.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
Спосіб вживання: дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу перед прийомом їжі, запити водою.

Термін вживання: 90 днів. В подальшому термін вживання та можливість повторних 
курсів узгоджувати з лікарем.

Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів, діти, вагіт-
ність, період лактації у жінок. 

Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоден-
ного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Форма випуску: по 15 капсул у блістері, по 4 блістери в упаковці. 

Термін 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 капсулу (порцію)

Енергетична цінність (калорійність) продукту:
1594,67 kJ (кДж) 

381,50 kcal (ккал)
9,698 kJ (кДж) 

2,320 kcal (ккал)
Поживна (харчова) цінність продукту:
білків 18,00 g (г)  0,109 g (г)
жирів 1,50 g (г)  0,009 g (г)
вуглеводів 74,00 g (г)   0,450 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому дві капсули на добу необхідні дані помножити 
відповідно дозуванню.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сек-
тор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія, тел. + 91 1147050531. Фактична адреса потуж-
ностей (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.


