
Вітоманохилс капсули

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

ВІТОМАНХІЛС®, завдяки раціонально підібраному складу біологічно активних речовин, 
підвищує статевий потяг і активність, покращує ерекцію, усуває сперматорею і передчасну 
еякуляцію, стимулює сперматогенез, підсилює фізичну витривалість, зміцнює імунітет.

Склад. 1 капсула містить: женьшень індійський (Withania somnifera) 117,65 мг, хлорофітум 
боривілпіанум (Chlorophytum borivilianum) 39,20 мг, спаржа посівна (Asparagus racemosus) 
39,20 мг, мукуна пекуча (Mucuna pruriens) 117,65 мг, відарі (Pueraria tuberosa) 39,20 мг, 
гілрофіла спіноза (Hylrophila spinosa) 39,20 мг, мускатник запашний (Myristica fragrans) 9,80 
мг, урд (Vigna mungo) 39,20 мг, мумійо (Asphaltum) 39,20 мг, слюногон лікарський (Anacyclus 
pyrethrum) 19,60 мг.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Женьшень індійський (Withania somnifera) 

Природний адаптоген. Фітостероли, складові лікарської рослини, позитивно впливають на 
передміхурову і сім'яну залози, приводять в норму якісні показники сперми, запо-бігають 
розвитку у чоловіків аденоми передміхурової залози.

Сафед муслі (Chlorophytum borivilianum)

Є джерелом понад 25 алкалоїдів, вітамінів, мінералів, стероїдів, сапонінів і полісахаридів. 
Використовується при сексуальних розладах у чоловіків (еректильна дисфункція, 
передчасна еякуляція), та для покращення кількісних та якісних показників клітин 
еякуляту.

Спаржа посівна (Asparagus racemosus)

Перешкоджає накопиченню дегідротестостерона, який сприяє розростанню передміхурової 
залози. Покращує сперматогенез і застосовується в комплексному лікуванні імпотенції.

Мукуна пекуча (Mucuna pruriens)

Збільшує обсяг еякуляту у чоловіків, стимулює лібідо. Рекомендована у випадках чоловічої 
імпотенції.



Відарі (Pueraria tuberosa)

Рекомендований як загальнозміцнюючий і тонізуючий засіб, афродизіак.

Гілрофіла спіноза (Hylrophila spinosa)

Підсилює статевий потяг, покращує ерекцію, діє як афродизіак. Не тільки допомагає 
організму чоловіка виробляти здорові і активні сперматозоїди, але і значно покращує якість 
сексуального життя.

Мускатник запашний (Myristica fragrans) 

Має протизапальні, спазмолітичні, тонізуючі властивості. Рекомендований при 
сперматореї.

Урд (Vigna mungo)

Збагачує організм мікроелементами (К, Са, Мg, Мn, Р, Сі, Fe, Zn та ін.) та вітамінами групи 
В. Регулярне вживання нормалізує рівень гемоглобіну, вміст цукру в крові і артеріальний 
тиск.

 Мумійо (Asphaltum) 

Є одним з кращих природних засобів, що поліпшують мінеральний обмін організму, також 
стимулює гормональну і статеву системи.

Слюногон лікарський (Anacyclus pyrethrum) 

Широко приймається при еректильнїї дисфункції. Має тонізуючі та андрогенні властивості. 
Стимулює роботу всього організму, в тому числі гормональну і статеву системи.

 .

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

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.



 

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. 
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