
Епігал 
 

Склад: 1 капсула / 500 мг індол-3 карбинол 200 мг, екстракт прутняка звичайного 

100 мг, екстракт зеленого чаю (епігалокатехіни) 45 мг., целлюлоза мікрокристалічна, 

стеарат кальцію (магнію). 

Маса вмісту капсули: 500 мг 

 

Показання до застосування: Міоми матки; мастопатії; гіперплазія ендометріяі; 

ендометріоз; дисплазія шийки матки; аденоміоз; ендометріоїдни кісти; папіломавірусна 

інфекція (папіломи, кондиломи, респіраторний папіломатоз); гіперплазія передміхурової 

залози. 

 

Спосіб застосування: дорослим по 1 капсулі 1-2 рази на день під час їжі, 

запиваючи невеликою кількістю рідини. Термін вживання не менше 3-6 місяці. 

Продовження терміну вживання узгодити з лікарем. При необхідності курс повторюють 

кілька разів на рік 

 

Запобіжні заходи: при індивідуальній чутливості до компонентів добавки; 

приймати в умовах рекомендацією лікаря. Перед вживанням порадитися з лікарем. 

 

Протипоказання: вагітність; лактація, терапія антацидами 

Термін придатності: 24 місяці з дата виготовлення. 

Не є лікарським засобом. Не містить ГМО. Не містить цукру. 

Виробник: ТОВ «Біотек», Україна, м. Харків, пров. Поштовий, 7 

 

Адреса виробництва: Україна, ТОВ «Технобіо», Харківська обл., С. Вільхівка, вул. 

Студентська, 13-А 

 

Додаткова інформація: 

Індол-3-карбінол здатний блокувати патологічний ріст клітин, впливаючи як на 

гормональні механізми розвитку патології, так і на незв'язані з ендокринологією 

патологічні механізми стимуляції захворювання. Нормалізує метаболізм естрогенів в 

організмі і перешкоджає розвитку естроген-залежних захворювань. Надійно захищає 

клітини від проникнення отрут та інших небезпечних речовин. Він надає ефективну дію 

на процеси збудження, асоційовані з гіперплазією в мамології, гінекології та андрології. 

має противірусну активність по папілома вірусу людини. Профілактичний прийом 

індолу формує стабільний захист організму на рівні клітин. Володіє потужним 

противірусним ефектом. 

Екстракт прутняка звичайного - застосовується при простатиті і порушеннях 

менструального циклу. Відновлює гормональний баланс естроген - прогестерону. 

Застосовується в комплексному лікуванні мастопатії, ендометріозу, кіст, міом, фібром, 

простатиту, дисменореї (хворобливі менструації), 

Екстракт зеленого чаю (епігалокатехіни) - збільшує число фагоцитів, викликає їх 

стимуляцію, має антиоксидантні властивості, захищає організм від вільних радикалів, 

збільшує інтенсивність обміну речовин, уповільнює процеси старіння організму 
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