
Стоунхілс

 СТОУНХІЛС® створена на основі стародавніх рецептів. До її складу входять тільки 
природні компоненти, що здавна використовуються для уникнення розладів сечової 
системи. СТОУНХІЛС®, завдяки раціонально підібраному складу біологічно активних 
речовин, сприяє нормалізації функції нирок та сечовивідних шляхів, проявляє діуретичну, 
протизапальну, протимікробну дію, знімає неприємні відчуття при сечовиділенні, запобігає 
каменеутворенню, стимулює статеву функцію.

Склад. 1 таблетка містить: бадян язичковий (Bergenia ligulata) 75 мг, берхавія (Boerhavia 
diffusa) 75 мг, бутея односімейна (Butea monosperma) 60 мг, швета Парпаті  25 мг, каперс 
трилистковий (Crataeva nurvala) 20мг, мілко-лепестник (Vernonia cinerea) 20мг, соломоцвіт 
шорсткуватий (Achyranthes aspera) 20мг, якірці сланкі (Tribulus terrestris)   50 мг, мумійо 
очищене (Purified asphaltum) 15 мг, мімоза сором'язлива (Mimosa pudica) 15мг, ячмінь 
розтертий (Hordeum vulgare)  25 мг.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Бадян язичковий (Bergenia ligulata)

Має спазмолітичну, сечогінну, протизапальну, анти-септичну, заспокійливу дію. 

Берхавія (Boerhavia diffusa)

Сприяє поліпшенню роботи сечостатевої системи, проявляє протизапальну та сечогінну 
дію.

Бутея односімейна (Butea monosperma)

Знімає запалення при циститах, уретритах, пієло-нефритах.

Швета Парпаті 

Сприяє нормалізації функції нирок і сечовидільної системи. Виявляє спазмолітичну, 
протизапальну, антисептичну і сечогінну дію.

Каперс трилистковий (Crataeva nurvala) 

Проявляє виражені нефрозахисні властивості, здатен розчиняти камені у нирках, знімати 
запалення та збільшувати діурез.

Мілколепестник (Vernonia cinerea) 

Застосовується для поліпшення роботи сечостатевої системи, як спазмолітичний засіб.



Соломоцвіт шорсткуватий (Achyranthes aspera)

Містить солі калію; має сечогінні, протизапальні та спазмолітичні властивості, діє як 
природний антибак-теріальний засіб.

Якірці сланкі (Tribulus terrestris)

Мають виражений діуретичний ефект та загально-зміцнюючі властивості, сприяють 
скорішому виведенню піску та сечових конкрементів, підвищують тонус сечостатевої 
системи.

Мумійо очищене (Purified asphaltum)

Призначається при запальних захворюваннях сечової системи як імуностимулюючий та 
тонізуючий засіб, сприяє відновленню слизової оболонки сечовивідних шляхів.

Мімоза сором'язлива (Mimosa pudica) 

Знижує подразнення сечового міхура, проявляє анти-бактеріальну, протизапальну дію, 
сприяє покращенню кровообігу і регенерації тканин.

Ячмінь розтертий (Hordeum vulgare)

Знімає запалення та знищує патогенні мікроорганізми, сприяє виведенню дрібних 
конкрементів. 

 

 

Спосіб вживання та рекомендована доза:  дорослим по  1 таблетці двічі на день після 
вживання їжі або за рекомендацією лікаря. Перед застосуванням рекомен-дована 
консультація лікаря.

Застереження до споживання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, 
годування груддю та дитячий вік. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

 

Форма випуску: таблетки, масою 400 мг №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. ТОВ «ФАРМ. M. ФОРТІ» 65003, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського Козацтва, 
буд. 72, 

т.: +38(094)945-91-14.
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