
Фемохілс сироп 

ФЕМОХІЛС® сироп - це збалансований рослинний комплекс, дія якого спрямована на 
відновлення нерегулярного менструального циклу та усунення ПМС. 

Склад. 5 мл(ml) сиропу містить:  

сарака індійська (Saraca indica) 150 мг(mg), 

сімплокос (Symplocos) 25 мг(mg),  

імбир (Zingiber officinale) 25 мг(mg),  

шатаварі (Asparagus) 25 мг(mg),  

тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia) 150 мг(mg),  

тріфала (Triphala extract) 150 мг(mg),  

допоміжні речовини: вода очищена, колір (Narma T Brown), сукралоза, лимонна кислота-
підтримання рівня кислотності, ксантанова камедь, аромат-смак (імбир), бензоат натрію. 

Ефективне природне поєднання компонентів дієтичної добавки обумовлює  її основні 
властивості: 

   • балансує жіночу статеву і гормональну системи, 

   • нормалізує місячний цикл та зменшує больові відчуття під час менструації,  

   • чинить протизапальну, спазмолітичну, антибактеріальну, антиоксидантну, тонізуючу, 
детоксикаційну дію. 

Особливості дії лікарської рослинної сировини 

Сарака індійська (Saraca indica) 

Стимулює регенерацію ендометрію і секреторну функцію яєчників. Запобігає болісним 
відчуттям під час менструації, попереджує патологічні маткові кровотечі, регулює 



кровотечі, регулює порушений менструальний цикл. Чинить спазмолітичну, 
протизапальну, антибактеріальну, антиестрогенну дію. 

Сімплокос (Symplocos) 

Має здатність нормалізувати рівні фолікулости-мулюючого (ФСГ) і лютеїнізуючого (ЛГ) 
гормонів, підтримувати співвідношення естрогену і прогестерону у сироватці крові. 
Проявляє кровоспинну, протипухлинну, спазмолітичну, протизапальну і антиоксидантну 
активність. Зберігає гормональний фон жінки на фізіологічному рівні навіть в стресових 
ситуаціях. Нормалізує менструальний цикл. 

Імбир (Zingiber officinale) 

Антиоксидант, антисептик, сильний афродизіак, має потужну протизапальну та 
антибактеріальну дію, пригнічує гіперсекрецію кортизолу, що дозволяє знизити рівень 
стресу, полегшити симптоми ПМС і поліпшити настрій жінки. 

Трифала (Triphala extract)  

Унікальна 3-х компонентна комбінація (Emblicа officinalis, Terminalia Belericа, Terminalia 
chebula), яка чинить антиоксидантну, тонізуючу, регенеруючу, антисептичну, 
протизапальну, детоксикаційну та імуномоделюючу дію. 

Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)  

Ця рослина є сильним адаптогеном, що стимулює імунну систему, з вираженими 
протизапальними та анти-гістамінними властивостями. Вона має здатність виводити 
надлишок токсинів з організму, покращувати травлення, очищати  організм від шлаків, 
прискорювати метаболізм. 

  

Спосіб вживання та рекомендована доза: діти від 12 років- до 10 мл(ml) двічі на день; 
дорослі- 15 мл(ml) два рази на день, або за рекомендацією лікаря. 



  

Форма випуску: сироп у пляшці (пластик) об'ємом          200 мл(ml). 

Умови зберігання: при температурі не вище 25 ºC в оригінальній упаковці виробника у 
недоступному для дітей місці. Після відкриття флакон зберігати у холодильнику при 
температурі 2-8 ºC. 

Термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення. 

Виробник. ISHA AGRO DEVELOPERS PVT. LTD. Ділянка №55 AB, LONOVALA CO.OP.INDUSTRIAL 
ESTATE LTD, село Нангаргаон, Лоновала, Мавал, Пуна- 410401, Індія.  

Імпортер. ТОВ «ФАРМ. M. ФОРТІ» 65003, Україна,              м. Одеса, вул.Чорноморського 
Козацтва, буд. 72,  

т.: +38(094)945-91-14. 

Звіт-протокол: № 8/2048 від 18.06.2018 року «Інституту громадського здоров'я ім. О. М. 
Марзєєва НАМН України» 


