
Фемохілс капсули

    ФЕМОХІЛС® створена на основі стародавніх рецептів. До її складу входять тільки 
природні компоненти, що здавна використовуються  для підтримки і відновлення здоров'я 
жіночої репродуктивної системи. 

ФЕМОХІЛС®, завдяки раціонально підібраному складу біологічно активних речовин, 
відновлює нерегулярний менструальний цикл, зменшує больові відчуття під час 
менструації, нормалізує емоційний стан жінки, попереджує патологічні маткові кровотечі, 
стимулює синтез статевих гормонів, підвищує сексуальну енергію, збільшує резервні 
можливості організму, чинить протизапальну, антибак-теріальну дію.

Склад. 1 капсула містить: спаржа (Asparagus) 38,45мг, сарака індійська (Saraca indica) 
76,90мг, алое індійський (Aloe indica) 38,45 мг, мезуя залізна (Mesua ferrea) 38,45мг, 
симплокос (Symplocos) 115,40мг, солодка гола (Glycyrrhiza glabra) 38,45мг, дашамул 
(Dashmul) 76,90мг, квасоля трилопасна (Phaseolus trilobusAit) 38,45 мг,  терамнус  губчастий 
(Teramnus labialis)  38,45 мг.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Спаржа (Asparagus)

Являється джерелом витамінів та мінералів: віт. С, В, Е, фолієва і нікотинова кислота, 
кальцій, магній, мідь, цинк, марганець і т.д.

Балансує жіночу статеву і гормональну системи (алкалоїд шатаварін стимулює синтез 
естрогену). Нормалізує місячний цикл, скорочує менструальний спазм, проявляє тонізуючу, 
протизапальну дію. Підвищує здатність до запліднення, запобігає ушкодженню клітинних 
мембран. Це хороша харчова добавка для жінок в клімактеричному віці або після операції з 
видалення матки, оскільки містить багато жіночих статевих гормонів. 

Сарака індійська (Saraca indica)

Стимулює регенерацію ендометрію і секреторну функцію яєчників, має протизапальні 
властивості. Запобігає болісним відчуттям під час менструації, попереджує патологічні 
маткові кровотечі, регулює порушений менструальний цикл.

Алое індійський (Aloe indica)

Нормалізує овуляторний цикл, збільшує сприйнятливість до зачаття, відновлює і покращує 
стан репродуктивної системи після вживання гормональних препаратів, нормалізує зага-
льний стан організму. Виявляє протизапальні, анти-бактеріальні, антиоксидантні 
властивості. Призначається при порушеннях менструального циклу.



Мезуя залізна (Mesua ferrea)

Є потужним рослинним естрогенним агентом, тому використовується для відновлення 
гормонального балансу організму жінки. Поліпшує функцію яєчників, покращує стан 
ендометрію, зупиняє надлишкові кровотечі, нормалізує менструальний цикл. Проявляє 
спазмолітичну і анксиолітичну дію.

Сімплокос (Symplocos)

Містить алкалоїди лотурін, коллотурін і лотурідін, за рахунок чого має кровоспинну дію, 
прискорює розсмоктування запального інфільтрату і ексудату, стимулює і зміцнює 
мускулатуру ендометрію. Нормалізує менструальний цикл, виявляє спазмолітичну дію.

Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)

Посилює дію естрогенів, стимулює відновлення ендометрію, зменшує прояви 
передменструальних симптомів (емоційну лабільність, дратівливість, больові відчуття). 

Відновлює гормональний баланс.

Дашамул (Dashmul)

Комплекс з 10 екстрактів, володіє анальгезуючими та антиоксидантними властивостями. 
Нормалізує стан нейроендокринної і гормональної системи. Рекомендується вживати 
жінкам у післяпологовому та клімактеричному періоді.

Квасоля трилопасна (Phaseolus trilobusAit)

Сильний антиоксидант, природний тонік для всього організму, афродизіак. Збільшує 
статевий потяг. Балансує статеву і гормональну системи. Збагачує організм 
мікроелементами і вітамінами. 

Терамнус губчастий (Teramnus labialis)

Має протизапальну, імуностимулюючу і анаболічну дію. Афродизіак. Застосовується в 
аюрведичній практиці для підвищення лібідо і стимуляції статевої функції. Нормалізує 
менструальний цикл.

 



Спосіб вживання та рекомендована доза: дорослим по 1 капсулі двічі на день або за 
рекомендацією лікаря. 

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Застереження до споживання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, 
годування груддю та дитячий вік. 

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

 

Форма випуску: капсули №30. 

Умови зберігання:  зберігати при температурі не вище 25 ºC в оригінальній упаковці у 
недоступному для дітей місці.

Термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення.

Виробник. Isha  Agro  Developers Pvt. Ltd. Maharashtra, India. 

Імпортер. ООО «Фарм. M. Форті» Україна, м. Одеса,              т.: +38(094)945-91-14.

Звіт No 30/178 від 01.02.2016 року «Інституту громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва 
НАМН України»  


