
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Феміцикл
Femicycle

Склад: 1 капсула містить:
Діючі речовини: 
Екстракт Симплокосу кистьового (Symplocos racemosa) - 125 мг; 
Екстракт Спаржі кистьової (Asparagus racemosus) - 100 мг; 
Екстракт Сараки індійської (Saraca  indica) - 100 мг; 
Екстракт Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) - 50 мг;
Екстракт Куркуми довгої (Curcuma longa) - 40 мг.
Допоміжні речовини: консервант натрію бензоат (E211), тальк, целюлоза 
мiкрокристалiчна.
Характеристика активних інгредієнтів:
До складу входять екстракти рослин, які мають наступні властивості: 
Екстракт Симплокосу має здатність нормалізувати рівні фолікулостиму-
люючого (ФСГ) і лютеїнізуючого (ЛГ) гормонів, підтримувати співвідношення  
естрогену і прогестерону у сироватці крові. Виявляє кровоспинну дію. Має 
виражену протизапальну, антибактеріальну дію. Проявляє протипухлинну і 
антиоксидантну активність.
Екстракт Спаржі має фітоестрогенні властивості. Виявляє спазмолітичні 
властивості. Має імуномодулюючу та протипухлинну активність. Екстракт  
Спаржі має антитоксичні, антистресові, антиоксидантні, протизапальні та анти-
бактеріальні властивості.
Екстракт Солодки виявляє протизапальний, спазмолітичний і заспокійливий 
ефект. Має виражений протипухлинний  ефект.
Екстракт Сараки чинить спазмолітичну, антибактеріальну, протипухлинну, 
антиестрогенну активність.
Екстракт Куркуми має сильну антиоксидантну, протизапальну, антимікроб-
ну та протипухлинну дію.
Рекомендації до споживання: може бути рекомендовано як джерело 
біологічно активних речовин рослинного походження. Може бути рекомен-
довано жінкам для регулювання менструального циклу. 

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.



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.

Застереження при споживанні: не перевищувати зазначену рекомендо-
вану кількість для щоденного споживання. 

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 18 ро-
ків, вагітність та період годування груддю.

Форма випуску: по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в упаковці.

Строк придатності: 3 роки від дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати у недоступному для дітей місці, при темпера-
турі не вище 30°С в оригінальній упаковці виробника.

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
353,8 ккал
(1478,88 кДж)

2,0867 ккал
(8,7224 кДж)

Поживна цінність продукту:
білків 16,00 г 0,0944 г
жирів 0,20 г 0,0011 г
вуглеводів 72,00 г 0,4248 г


