
Склад: 1 таблетка містить:
–  кореневища ломикаменю язичкового - 100 mg (мг);
–  коренів марени серцелистої - 35 mg (мг);
–  коренів ситі - 35 mg (мг);
–  коренів та кори соломоцвіту шорсткуватого - 35 mg (мг); 
–  листя оносми приквіткової - 35 mg (мг);
–  вернонії попільняної - 35 mg (мг);
–  смоли камеді асафетиди - 30 mg (мг); 
–  плодів якірців сланких - 15 mg (мг); 
–  мумійо очищеного - 15 mg (мг). 

Допоміжні речовини: наповнювач целюлоза мікрокристалічна; стабілізатор крохмаль куку-
рудзяний; оболонка (гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь 6000, титану діоксид, 
тальк, етилцелюлоза); антиспікаючі агенти тальк, магнію стеарат, кремнію діоксид; консервант 
натрію бензоат. 

Характеристика інгредієнтів:
  Кореневище Ломикаменю язичкового проявляє сечогінну дію, а також антиоксидантний 

і тонізуючий ефекти, гальмує процеси каменеутворення в сечовидільній системі. Біологічно 
активні складові кореневища Ломикаменю язичкового сприяють зниженню концентрації 
сечовини, сечової кислоти та оксалатів. Флавоноїди та ізофлавоноїди рослини сприяють  
розслабленню гладенької мускулатури сечовивідних шляхів, що полегшує сечовиділення і ви-
ведення конкрементів.

  Корінь Марени серцелистої має потужну антиоксидантну активність, імуномодулюючу, 
нефропротекторну дії; покращує реологічні властивості крові. Біологічно активні речовини 
кореню Марени серцелистої впливають на процеси екскреції солей оксалатів і фосфатів, що 
призводить до зниження ризику каменеутворення в нирках і сечовивідних шляхах.

  Корінь Ситі містить у своєму складі велику кількість високоактивних сполук, які гальмують актив-
ність прозапальних медіаторів і надають спазмолітичну дію, мають антиоксидантну активність та 
сприяють зниженню рівня глюкози в крові. 

    Корінь та кора Соломоцвіту шорсткуватого мають сечогінну, спазмолітичну і нефро-
протекторну дії, підвищують загальний тонус організму.

    Вернонія попільняна містить ряд активних сполук, які надають сечогінний ефект, змен-
шують концентрацію каменеутворюючих компонентів в сечі (солей оксалату та фосфату)  
і активують процеси руйнування конкрементів в сечовивідній системі.

    Смола камеді Асафетиди містить в своєму складі органічні кислоти і значну кількість 
мінеральних солей, які надають антисептичну, сечогінну, спазмолітичну, імуномодулюючу, 
антиоксидантну дії.

    В основі дії листя Оносми приквіткової лежить сечогінна та спазмолітична дії ак-
тивних компонентів рослини. Крім того, Оносма приквіткова має імуномодулюючий  
і тонізуючий ефекти.

дієтична добавка
ЛИСТОК-ВКЛАДИШ 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА



   Плоди Якірців сланких характеризуються високим вмістом активних інгредієнтів, які 
пригнічують активність прозапальних факторів, мають антимікробну та антиоксидантну 
активності. Плоди Якірців сланких нормалізують вуглеводний обмін, стимулюючи секрецію 
інсуліну в підшлунковій залозі, надають нефропротекторну дію.

     Біологічно активні речовини Соломоцвіту шорсткуватого, Оносми приквіткової, Аса-
фетиди мають комплексну антимікробну активність.

   До складу комплексу УРОСТОН® входить Мумійо - натуральний багатокомпонентний орга-
но-мінеральний продукт, що традиційно використовується при розладах сечовипускання  
і схильності до каменеутворення, а також характеризується захисною та адаптогенною діями.

Рекомендації до споживання: УРОСТОН® може бути рекомендований як джерело біологічно 
активних речовин природного походження для нормалізації функції нирок при схильності до 
каменеутворення та частого інфікування сечовидільної системи. Сприяє виведенню літогенних 
речовин (оксалатів, уратів, фосфатів), знижує ризики нефротоксичного впливу несприятливих 
факторів (в тому числі лікарських засобів) та має загальнозміцнюючі властивості.

Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період лактації.

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

Спосіб вживання: дорослим приймати всередину по 1 таблетці 2 рази на день, запиваючи 
необхідною кількістю рідини.

Термін вживання: 3-6 місяців, в подальшому термін споживання та можливість повторних 
курсів узгоджувати з лікарем.

Форма випуску: таблетки, упаковані по 60 штук. 

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.

Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.

Не є лікарським засобом. Без 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.


