
“Нейровазин” (“Neirovazin”)

Склад: екстракт гінкго білоби 20% – 25 мг, екстракт глоду – 25 мг, екстракт моморди-
ки – 30 мг, екстракт люцерни – 50 мг, екстракт артішоку – 25 мг, шафран – 0,1 мг; допо-
міжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, крохмаль, кремнію діоксид,  магнію стеарат 

Рекомендації щодо застосування:  Нейровазин – джерело ізофлавоноїдів, флавонів 
та сапонінів; сприяє нормалізації функціонування серцево-судинної системи та рівня 
загального холестерину, ЛПНЩ (ліпопротеїдів низької щільності) та ЛПДНЩ 
(ліпопротеїдів дуже низької щільності) і цукру в сироватці крові, підняттю розумової 
працездатності, покращенню мнестичних функцій, а саме концентрації уваги та поліп-
шенню пам’яті; запобігає виникненню підвищеної втомлюваності та дратівливості, 
регулює психоемоційний стан та збільшує фізичну працездатність. 
Наукові дослідження доказали, що сапоніни та флавони, у складі рослинних 
екстрактів зв’язують холестерин та блокують його всмоктування, тим самим знижу-
ють його рівень у крові людини. Таким чином, регулярне застосування екстракту 
гінкго білоби, момордики, люцерни, глоду та артішоку може сприяти зниженню 
ризику розвитку судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хворо-
ба, порушення мозкового кровообігу).
Крім того, застосування екстракту артішоку в дослідженнях, показало достовірне 
зниження рівня тригліцеридів та загального холестерину. 
Шафран – найдорожча спеція у світі. У Китаї та країнах Азії цю спецію використовува-
ли і з лікувальною метою. Шафран у своєму складі має терпенові альдегіди, флавоно-
їди, вітаміни групи В, солі кальцію та фосфору, які сприяють регуляції діяльності 
серцево-судинної, нервової системи та шлунково-кишкового тракту. 
Момордику, в країнах Азії, з давних часів використовували в лікувальних цілях. У 
Древньому Китаї рослина вважалась священною – використовувати в їжу Момордику 
дозволялось тільки членам імператорської родини. В Індії вона була рослиною богів, 
а в Японії – рослиною довгожителів. До складу Момордики входить лікопин, глікозид 
момордицин, харатин, та тритерпенові сапоніни, які за даними останніх досліджень 
вчених з університету Колорадо, сприяють нормалізації функції підшлункової залози, 
тим самим нормалізують вироблення інсуліну. 
Застосування екстракту Момордики, сприяє додатково корекції рівня гормонів, 
нормалізації обміну речовин та цукру в крові, і може застосовуватися у людей з цукро-
вим діабетом, та у осіб, які бажають відкоригувати  масу тіла, рівень гормонів та цукор 
у крові.
Таким чином, Нейровазин, за рахунок збалансовано підібраного складу екстрактів, 
має антиоксидантні, гіпохолестеринемічні, протизапальні та цукрознижувальні 
властивості, сприяє нормалізації обміну речовин та гормонального балансу. 



Нейровазин може застосовуватися для корекції вікових змін серцево-судинної, 
кістково-м’язової, ендокринної  систем та функціонування ШКТ. Продукт також може 
бути рекомендований для людей з м’язовою слабкістю та в період реабілітації після 
обмеження рухової активності, при ПТСР (посттравматичному синдромі), при цукро-
вому діабеті та для жінок у пре- та постменопаузальному періоді з метою корекції 
гормонального балансу. 

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну 
повноцінного раціону харчування.

Харчова (поживна) цінність рекомендованої добової дози: 
білки – 0,001 g (г); жири – 0 g (г); вуглеводи – 0,34 g (г).

Енергетична цінність (калорійність) рекомендованої добової дози: 1,36 kcal (ккал).

Рекомендовано вживати:  дорослим по 2 капсули двічі на добу  6-8 тижнів. 
У подальшому термін вживання узгоджується з лікарем. 
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання: 
індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 18 років, вагітність, період лактації.

Умови зберігання та термін придатності: зберігати в упаковці виробника за температу-
ри від 1 ºС до 25 ºС та відносній вологості повітря не вище за 75%, строк придатності 
– 3 роки з дати виготовлення.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
 
Пакування: капсули по 350 мг по 12 штук у блістерах, блістери по 10 штук у 
картонних коробках.

Кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виробництва та строк придатності, 
номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.

Не є лікарським засобом

Виробник: ПП «МСК-МЕД» на замовлення  ТОВ «ОЛЛЕН-ФАРМ».

Адреса виробничих потужностей: 08290, Київська обл., смт. Гостомель, 
вул. Свято-Покровська, 360.
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