Трібулат
Tribulat
Капсули №120

ТУУ 10.8-3008212490-001:2014
Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи
№05.03.02-04/82 від 12.01.2015

Склад:
Діючі речовини – стандартизовані екстракти:
екстракт якірців сланких (Tribulus terrestris) - 375 mg (мг)
(не менше 45% фуростанолових сапонінів), екстракт пажитніка
сінного (Trigonella foenum graecum) - 12,5 mg (мг).
Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна (Е460), кальцію
стеарат ( Е470)
Форма випуску: порошок по 450 мг (mg) у желатиновій капсулі.
Допустиме відхилення маси нетто не більше ніж 9 %.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:
Фармакодинаміка. Препарат природного походження,
отриманий
з надземної частини рослини Tribulus
Terrestris L. Препарат містить переважно стероїдні
сапоніни фуростанолового типу, серед яких переважає
протодіосцин. Механізм дії препарату обумовлений цією
складовою.
Протодіосцин
метаболізується
в
організмі
до
дегідроепиандростерона
(ДГЄА),
який
чинить
сприятливу дію на проникність клітинної мембрани,
еректильну функцію, метаболізм ХС і імунітет. Інші
активні фуростанолові сапоніни, що входять до складу
екстракту рослини Tribulus terrestris L., ймовірно,
модулюють ефект протодіосцина.
Трібулат чинить загальнотонізуючу дію і стимулює деякі
функції статевої системи. У чоловіків відновлює і
покращує лібідо і ерекцію. Робить стимулюючий вплив на
сперматогенез, збільшуючи кількість сперматозоїдів і їх
рухливість, підвищує рівень тестостерону. У жінок
Трібулат також покращує лібідо, стимулює овуляцію.
Сприятливо впливає на вазомоторні прояви при
природному і посткастраціонному клімактеричному
синдромі в результаті його балансуючої дії на
гормональну активність.
Результати у здорових добровольців показують, що
Трібулат впливає на рівень гормонів гипофизарногонадної осі в плазмі крові, не змінюючи істотно рівні
гормонів надниркових залоз і АКТГ.
Трібулат має гіполіпідемічний ефект, причому у пацієнтів
з дисліпопротеінемією значимо знижує загальний ХС і
ЛПНЩ, без дії на рівні ТГ і ЛПВЩ в плазмі крові.
Трібулат має антигіпертензивну і діуретичну дію.
Дані ефекти посилюються завдяки наявності у складі
Трібулата екстракту пажитніка сінного, який також
містить
протодіосцин
та
діосгінін,
який
використовується організмом людини для синтезу
кортізону, прогестерону та інших кортикостероїдів.
Фармакокінетика. Активна речовина протодіосцин
швидко виводиться з плазми крові - вже впродовж 3-ої
години його концентрація є незначною. Виводиться
переважно з жовчю. Низький відсоток виведення
незміненого протодіосцина в порівнянні з прийнятою
дозою підтверджує припущення, що він інтенсивно
біотрансформується в організмі.

Показання для застосування:
 стимулює репродуктивну функцію
 підсилює секрецію статевих гормонів

в межах фізіологічних
норм (у чоловіків підвищує концентрацію ЛГ і тестостерону, у
жінок — естрадіолу і ФСГ, практично не змінюючи рівень
тестостерону)
 допомагає позбутися від сексуальних розладів
 стимулює сперматогенез
 фригідність
 покращує якість і кількість сперми
 покращує роботу центральної нервової системи
 активізує кровообіг в органах малого тазу
 нормалізує менструальний цикл
 відновлює овуляцію
 зменшує симптоматику клімаксу у жінок
 знижує стомлюваність і дратівливість
 нормалізує обмін холестерину та інших жирів

Трібулат призначають для профілактики і лікування
(самостійно або у комплексній терапії) розладів статевої
системи у чоловіків і жінок. При еректильній дисфункції
чоловікам - для посилення лібідо, сили і тривалості ерекції. В
якості монотерапії або в комплексній терапії певних форм
безпліддя у чоловіків: безпліддя на базі ідіопатичної
олігоастенотератоспермії (зменшення кількості і зниження
якості сперматозоїдів у виділеній спермі); безпліддя за
відсутності поліпшення спермальных показників впродовж 1 року
після операції з приводу варикоцеле; імунологічно обумовлене
безпліддя. Tribulus Terrestris стимулюють роботу гіпоталамуса і
гіпофіза, і сприяє посиленню вироблення лютеотропина
(пептидний гормон), що приводить в норму роботу
репродуктивної системи. Приймаючи Трібулат, відбувається
стимуляція статевих залоз і приходить в норму гормональний
фон.
Жінкам з клімактеричним і посткастраціоним синдромом з
виявленими нейровегетативними і нейропсихічними проявами;
при ендокринному яєчниковому безплідді. Tribulus Terrestris,
завдяки їх властивостям відновлювати баланс вироблення
естрогену, прогестерону і тестостерону жіночим організмом
завдяки чому нормалізує менструальний цикл.
При порушенні жирового обміну (дисліпопротеІнемії) для
зниження загального ХС і ЛПНП.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза.
Вживати по 2 капсули 2 рази на добу, після їжі. При зниженні
лібідо, імпотенції та безплідді у чоловіків - тривалість
застосування - не менше 90 днів. При ендокринній безплідності у
жінок - по 2 капсули 2 рази на добу з 1-го по 12-й день
менструального циклу. Курс лікування можна повторювати до
отримання позитивного терапевтичного ефекту (до настання
вагітності).
При дисліпопротеїнемії - рекомендоване дозування по 2 капсули 2
рази на добу. Тривалість лікування - не менше 90 днів.
Клімактеричний і посткастраційний синдром у жінок. По 2
капсули 3 рази на добу протягом 60-90 днів. Після поліпшення
стану поступово переходять на підтримуючу дозу - по 2 капсули
на добу протягом 1-2 років.
Нe слід перевищувати рекомендовану добову норму.
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів
препарату;
при
важких
серцево-судинних
і
ниркових
захворюваннях; період вагітності та годування груддю. Не
рекомендується призначати пацієнтам віком до 18 років.
Побічна дія. Можливі реакції підвищеної чутливості. При прийомі
препарат може надавати подразнюючу дію на слизову оболонку
шлунка.
Особливості застосування. На швидкість реакції при керуванні
автотранспортом або іншими механізмами препарат не
впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими препаратами. Одночасне
застосування ТРІБУЛАТА з лікарськими засобами, що
стимулюють овуляцію у жінок, веде до взаємного посилення
ефектів.
Одночасне застосування з діуретиками може підсилити ефект
останніх та потенціювати гіпотензивну дію гіпотензивних
препаратів.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому,
захищеному від світла місці, при температурі не вище 25° С 0і
відносній вологості повітря не більш ніж 75%. Зберігати в
недоступному для дітей місці
Термін придатності - 2 роки.
Продукт
не слід використовувати як заміну повноцінного
раціону харчування. Перед прийомом проконсультуватися з
лікарем. Добавка дієтична. Не є лікарським засобом. Без ГМО. Не
містить глютену. Не містить цукру
Харчова цінність на 100 g(г) продукту: білки – 7.7g(г), жири –
2.7g(г), вуглеводи – 7.6 g(г).
Енергетична цінність (калорійність), kcal (ккал) / 100 g(г)
продукту: 198 / 827.64 kJ ( кДж).
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