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Склад: 1 капсула / 500 мг:  

Діючі речовини: індол-3-карбінол 200 мг, екстракт прутняка звичайного 160мг, екстракт амаранта 50 мг, 

епігалокатехін-3-галлат 50 мг. 

Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, стеарат кальцію (магнію). 

Форма випуску: капсула желатинова 

Фармакотерапевтична група: 

Дієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінок  

Фармакологічні властивості 

Амідол здійснює комплексний вплив на організм людини, що проявляється в гальмуванні патологічних 

гіперпластичних процесів в гормон-залежних органах у жінок (молочні залози, матка, яєчники) і чоловіків 

(передміхурова залоза). Комбінація компонентів пригнічує патологічний ріст і мітоз клітин в органах 

репродуктивної системи. Прийом Амідола зменшує розвиток папіломатозу і ступінь дисплазії шийки 

матки, викликаних вірусом папіломи людини (ВПЛ). 

Показання до застосування 

Амідол застосовується при захворюваннях репродуктивної системи, в основі розвитку яких лежать 

порушення балансу статевих гормонів і патологічної клітинної проліферації. Амідол рекомендовано 

застосовувати для профілактики гормональних розладів і гормон-залежних захворювань: 

 Мастопатія; 

 Порушення менструального циклу; 

 Дисплазія шийки матки; 

 Ендометріоз, аденоміоз; 

 Передменструальний синдром; 

 Міома (фіброміома) матки; 

 Кісти яєчників; 

 Гіперплазії ендометрія; 

 Папіломавірусна інфекція (папіломи, гострокінцеві кондиломи); 

 Папіломатоз статевих органів; 

 Гіперплазії передміхурової залози. 

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

рідини. Тривалість застосування не менше 3-6 місяці. Продовження терміну вживання необхідно узгодити 

з лікарем. При необхідності курс повторюють кілька разів на рік. 

Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів препарату, діти, вагітність, лактація, 

терапія антацидами. 

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення. 

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

Виробник: ТОВ «ФАРМРАЙЗ», Україна, 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21 

 

Додаткова інформація: 

Індол-3-карбінол (I3C) блокує патологічний ріст клітин, впливаючи як на гормональні механізми розвитку 

захворювань, так і на гормон-незалежні шляхи виникнення патологічної клітинної проліферації. 

Антипроліферативна дія I3C реалізується декількома механізмами, основний з яких - нормалізація 

метаболізму і балансу естрогенів шляхом зниження утворення патологічного канцерогенного метаболіта 

16ά-гідроксіестрона і зменшення кількості естрогенових рецепторів в тканинах органів-мішеней. Також 

I3C нейтралізує дію факторів росту, що стимулюють клітинну проліферацію в молочних залозах і матці, 

знижує ефект прозапальних цитокінів, відновлює роботу генів протипухлинного захисту BRCA. I3C 

володіє потужним противірусним ефектом за рахунок блокування синтезу онкобілків Е6/Е7 в епітеліальних 

клітинах, інфікованих вірусом папіломи людини. 

 

Прутняк звичайний – завдяки дофамінергічному ефекту забезпечує зниження концентрації пролактину в 

крові, що нормалізує фізіологічний баланс жіночих статевих гормонів (естрогенів і прогестерону), сприяє 

регресу гіперпластичних процесів в молочних залозах, запобігає розширенню молочних проток, усуває 

больовий синдром. 

 

Епігалокатехін-3-галлат (EGCG) – один з найбільш сильних і ефективних катехінів, що отримують з 

зеленого чаю. EGCG вибірково гальмує розвиток і зростання ракових новоутворень, запускає апоптоз  

пухлинних клітин і сприяє підвищенню захисних можливостей нормальних клітин організму. Механізм 

протипухлинної дії пов'язаний з пригніченням синтезу прозапальних цитокінів, запобіганням 

пошкодження ДНК клітин, активацією генів-супресорів пухлинного росту, потужними антиоксидантними 

властивостями і блокуванням ангіогенезу пухлин. 

 

Екстракт амаранта – є найбагатшим природним джерелом двох потужних антиоксидантів - сквалена і 

вітаміну Е в його найбільш активній формі (токотрієнольна фракція). Поєднання цих двох сполук 

забезпечує потужну протипухлинну дію за рахунок нормалізації процесів тканинного дихання клітин, 

окисного фосфорилювання і перекисного окислення, що стримує мутагенний вплив канцерогенів на 

здорові клітини організму. Така комбінація компонентів блокує неконтрольоване клітинне ділення, 

стимулює апоптоз пухлинних клітин, гальмує ріст судин в новоутвореннях і підвищує імунну відповідь, 

що застосовується як для профілактики онкологічних захворювань, так і з метою пригнічення пухлинного 

росту. Доповнюють спектр застосування екстракту амаранту при гормон-залежних гіперпластичних 

процесах статевої сфери ненасичені жирні кислоти, каротиноїди, мікроелементи, вітамін Д і фітостероли, 

що входять до складу та забезпечують протизапальний, гормонорегулюючий і репаративний ефекти. 

Упаковка: по 20 капсул в блістері. По 3 блістери в упаковці 

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. 

 

 

 

 

 

 


