
Склад: 1 капсула містить:
Діючі речовини: 
Екстракт Прутняка звичайного (Vitex agnus castus) - 125 mg; 
Екстракт Вітанії заспокійливої (Withania somnifera) - 100 mg; 
Екстракт Імбиру садового  (Zingiber ofcinale) - 35 mg;
Екстракт Пажитника (Trigonella foenum-graecum) - 30 mg.
Допоміжні речовини: консервант натрію бензоат (E211), тальк, целюлоза 
мiкрокристалiчна.
Характеристика активних інгредієнтів:
До складу входять екстракти рослин, які мають наступні властивості:
Екстракт Прутняка відновлює фізіологічний цикл секреції гонадотропного 
гормону, знижує рівень пролактину та підвищує рівень прогестерону в крові 
(усуває гіперпролактинемію), нормалізує баланс між естрогеном і прогес-
тероном та знижує реакцію молочних залоз на фази менструального циклу. 
Екстракт Прутняка уповільнює диспластичні процеси в залозах та стромальній 
тканині молочної залози, запобігає патологічному розвитку сполученої ткани-
ни, нормалізує розмір молочних синусів та протоків, зменшує дискомфорт при 
нагрубанні молочних залоз. Екстракт Прутняка має антиоксидантні, протиза-
пальні та антипроліферативні властивості; здатен сприяти полегшенню симп-
томів передменструальних дисфоричних розладів та передменструального 
синдрому (ПМС).
Екстракт Вітанії має заспокійливу, протизапальну, протипухлинну, антиокси-
дантну, антибактеріальну, імуномодулюючу дію.
Екстракт Імбиру виявляє аналгетичну, протизапальну , спазмолітичну, про-
тимікробну дію.
Екстракт Пажитника нормалізує рівень тестостерону, естрадіолу, прогесте-
рону у жінок, тим самим нормалізує лібідо. Має аналгетичну, жарознижуючу 
дію. Екстракт Пажитника містить діосгенін, який нормалізує рівень прогесте-
рону.

Феміменс
Femimens

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ



Рекомендації до споживання: Феміменс може бути рекомендовано 
жінкам як джерело біологічно активних речовин рослинного походження 
при інволюційних змінах молочних залоз, вікових дисгормональних станах, 
за наявності проявів передменструальних дисфоричних розладів та для 
зменшення інтенсивності та усунення симптомів ПМС, а саме: нагрубання 
та відчуття дискомфорту в молочних залозах, емоційної лабільності та 
погіршеного самопочуття, підвищеної пітливості, затримки зайвої рідини  
та схильності до набряків, що пов’язані з гормональною циклічністю.  
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 18 
років, вагітність та період годування груддю.
Застереження при споживанні: не перевищувати зазначену 
рекомендовану кількість для щоденного споживання. 
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. 
Спосіб вживання та дози: дорослим вживати по 1 капсулi 2 рази на день 
пiсля прийому їжi, або iндивiдуально за призначенням лікаря. 
Термін вживання: вiд 3 до 6 мiсяцiв. В подальшому термін вживання та 
можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.
Форма випуску: по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в упаковці.
Умови зберігання: зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі 
не вище 30°С в оригінальній упаковці виробника.
Строк придатності:  3 роки від дати виготовлення.

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 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.

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

на 100 г на 1 капсулу (порцію)
Енергетична цінність продукту:

калорійність
360,90 ккал
(1508,563 кДж)

1,8905 ккал
(7,9022 кДж)

Поживна цінність продукту:
білків 16,00 г 0,0838 г
жирів 0,10 г 0,0005 г
вуглеводів 74,00 г 0,3877 г


