
ËÈÑÒÎÊ-ÂÊËÀÄÈØ ÄÎ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÄËß ÑÏÎÆÈÂÀ×À
Доменорм Максі® – це збалансований продукт екстрактів лікарської рослинної сировини, 
який може бути використаний як засіб, що сприятливо впливає на стан жіночої статевої 
системи. Може бути рекомендований при порушеннях менструального циклу, 
предменструальному синдромі, синдромі полікістозних яєчників, мастопатії, фіброматозах, 
клімактеричному синдромі, вегето-судинних порушеннях і метаболічному синдромі.

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і 
період лактації, діти віком до 12 років.

100 мл/ml добавки дієтичної містить водно-спиртовий 
екстракт рослинної сировини: бадану кореневища – 1 г, 
березового гриба (чага) – 1 г, берези бруньок – 1 г, діоскореї 
кореневища – 1 г, горіха волоського листя – 1 г, кропиви листя – 
1 г, нагідок квіток – 1 г, півонії кореневища з корінням – 1 г, 
родіоли холодної (червона щітка) кореневища з корінням – 1 г, 
солодки кореневища з корінням – 1 г  (екстрагент – спирт 
етиловий 40 %).

Ïðîòèïîêàçàííÿ

Вживати дорослим та дітям від 12 років по 2,5 мл/ml 3 рази на 
добу перед прийомом їжі, попередньо розчинивши у невеликій 
кількості води, використовуючи мірний ковпачок.

Ñïîciá çàñòîñóâàííÿ 

Òåðìií ïðèäàòíîñòi

Не більше 24 місяці від дати виготовлення.

Застосовується в якості добавки в комплексному лікуванні 
запальних і проліферативних гінекологічних захворювань, 
менструального болю, порушень менструального циклу і 
гормонального балансу, а також при запальних 
захворюваннях шийки матки (сприяє відновленню місцевого 
імунітету і більш швидкій регенерації тканин) та синдромі 
полікістозних яєчників;
В якості добавки до їжі сприяє профілактиці та зменшенню 
проявів доброякісних захворювань молочних залоз 
(мастопатії), матки (фіброміома), та щитовидної залози;
Зменшує прояви метаболічних, психо-емоційних і 
нейровегетативних клімактеричних порушень в 
пременопаузальному періоді і при менопаузі;
Зменшує прояви нейровегетативних розладів;
Сприяє нормалізації обмінних процесів при ожирінні, 
порушенні толерантності до глюкози і цукровому діабеті, 
атеросклерозі, зменшує набряки;
Застосовується як загальнозміцнюючий і антиоксидантний 
засіб при наявності хронічної інфекції, синдромі хронічної 
втоми, при зниженому імунітеті, частих простудних 
захворюваннях.

Âèðîáíèê: ПрАТ «Біолік».
Àäðåñà âèðîáíèêà: Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин,
вул. Незалежності, 118, тел. +380 (04343) 6-18-47
Àäðåñà ïîòóæíîñòåé âèðîáíèöòâà: Україна, 24321, Вінницька обл.,
м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш
ТУ У 10.8-38002601-001:2018 

Çàÿâíèê òà åêñëþçèâíèé äèñòðèá'þòåð: ТОВ «МОБІЛЬ МЕДІКАЛ», 
07354, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н., с. Нові Петрівці,
пров. 1-го Травня, буд. 17 А, тел. (044) 353-80-02
Сайт: www.mobil-medical.com, e-mail: info@mobil-medical.com
Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.
Гранично допустиме мінусове відхилення від об’єму – 4,5 мл/ml.

Cêëàä

Доменорм Максі® відноситься до засобів рослинного 
походження. Дія Доменорм Максі® зумовлена сукупною дією 
активних речовин, виділених з рослинної сировини, які мають 
такі властивості: протизапальну, гормонорегулюючу, 
протипухлинну, антипроліферативну, бактерицидну, 
ранозагоювальну, кровоспинну, сечогінну, спазмолітичну, 
жовчогінну, легку седативну і м'яку гіпотензивну та 
судиноукріплюючу. Також Доменорм Максі® стимулює
моторну і секреторну функцію шлунково-кишкового тракту, 
активує синтез жовчних кислот з холестерину в печінці, 
підсилюючи секрецію жовчі гепатоцитами і виведення 
холестерину з жовчю. Застосування Доменорм Максі® сприяє 
нормалізації роботи щитовидної залози і нормалізації обміну 
речовин, зниження цукру в крові, стимулюючи утворення 
інсуліну, а також підсилює чутливість тканин до інсуліну при 
інсулінорезистентності. Надає профілактичну дію при 
доброякісних захворюваннях молочних залоз, матки, та 
щитовидної залози. Екстракти лікарських рослин, що входять 
до складу Доменорм Максі®, містять комплекс біологічно 
активних речовин (органічних кислот, каротиноїдів, 
флавоноїдів ліквіритин, ізокверцетін, рутин та ін.), фенолів, 
інозитолів, дубильних речовин, тритерпенових сапонінів, 
гліциризин і гліциризинову кислоту, а також мікроелементів 
(кальцію, магнію, калію, міді, заліза, цинку і ін.), вітамінів, 
ароматичних речовин і ефірних масел.

Âëàñòèâîñòi i çàñòîñóâàííÿ 

В чистих, сухих приміщеннях, захищених від прямого 
попадання сонячних променів, при кімнатній температурі
(до 25 ºС).

Óìîâè çáåpiãàííÿ

Рекомендацiї щодо застосування
(споживання)

Тривалість застосування 1 місяць, в подальшому термін 
вживання потрібно узгоджувати з лікарем.

263,6 ккал/100 г.

Білків 0 г, вуглеводів – 7,4 г, жирів – 0 г.

Калорійність (енергетична цінність) 

Поживна (харчова) цінність на 100 г 



ËÈÑÒÎÊ-ÂÊËÀÄÛØ ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÄËß ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß 
Доменорм Макси® – это сбалансированный продукт экстрактов лекарственного 
растительного сырья, который может быть использован как средство, что благоприятно 
влияет на состояние женской половой системы. Может быть рекомендован при 
нарушениях менструального цикла, предменструальном синдроме, синдроме 
поликистозных яичников, мастопатии, фиброматозах, климактерическом синдроме, 
вегето-сосудистых нарушениях и метаболическом синдроме.

Применяется в качестве добавки в комплексном лечении 
воспалительных и пролиферативных гинекологических 
заболеваний, менструальных болей, нарушений менструального 
цикла и гормонального баланса, а также при воспалительных 
заболеваниях шейки матки (способствует восстановлению 
местного иммунитета и более быстрой регенерации тканей) и 
синдроме поликистозных яичников;
В качестве добавки к пище способствует профилактике и 
уменьшению проявлений доброкачественных заболеваний 
молочных желез (мастопатии), матки (фибромиома), и 
щитовидной железы;
Уменьшает проявления метаболических, психо-эмоциональных 
и нейровегетативних климактерических нарушений в 
пременопаузальном периоде и при менопаузе;
Уменьшает проявления нейровегетативных расстройств;
Способствует нормализации обменных процессов при 
ожирении, нарушении толерантности к глюкозе и сахарном 
диабете, атеросклерозе, уменьшает отеки;
Применяется как общеукрепляющее и антиоксидантное 
средство при наличии хронической инфекции, синдроме 
хронической усталости, при пониженном иммунитете, частых 
простудных заболеваниях.

Доменорм Макси® относится к средствам растительного 
происхождения. Действие Доменорм Макси® обусловлено 
  совокупным действием активных веществ, выделенных из 
растительного сырья, которые имеют следующие свойства: 
противовоспалительное, гормонорегулирующее, 
противоопухолевое, антипролиферативное, бактерицидное, 
ранозаживляющее, кровоостанавливающее, мочегонное, 
спазмолитическое, желчегонное, легкое седативное и мягкое 
гипотензивное и сосудоукрепляющее. Также Доменорм Макси® 
стимулирует моторную и секреторную функцию 
желудочно-кишечного тракта, активизирует синтез желчных 
кислот из холестерина в печени, усиливая секрецию желчи 
гепатоцитами и выведение холестерина с желчью. Применение 
Доменорм Макси® способствует нормализации работы 
щитовидной железы и нормализации обмена веществ, снижение 
сахара в крови, стимулируя образование инсулина, а также 
усиливает чувствительность тканей к инсулину при 
инсулинорезистентности. Оказывает профилактическое действие 
при доброкачественных заболеваниях молочных желез, матки, и 
щитовидной железы. Экстракты лекарственных растений, 
входящих в состав Доменорм Макси®, содержащие комплекс 
биологически активных веществ (органических кислот, 
каротиноидов, флавоноидов ликвиритин, изокверцетин, рутин и 
др.), фенолов, инозитол, дубильных веществ, тритерпеновых 
сапонинов, глицирризин и глицирризиновую кислоту, а также 
микроэлементов (кальция, магния, калия, меди, железа, цинка и 
др.), витаминов, ароматических веществ и эфирных масел.

Ñâîéñòâà è ïðèìåíåíèå

Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ 
â êîìïëåêñíîé òåðàïèè:

Индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность и период лактации, дети возрастом до 12 лет.

100 мл/ml добавки диетической содержит водно-спиртовый 
экстракт растительного сырья: бадана корневища – 1 г, 
березового гриба (чага) – 1 г, березы почек – 1 г, диоскореи 
корневища – 1 г, ореха грецкого листья – 1 г, крапивы листья – 
1 г, цветков календулы – 1 г, пиона корневища с корнями – 1 г, 
родиолы холодной (красная щетка) корневища с корнями – 1 г, 
солодки корневища с корнями – 1 г (экстрагент – спирт 
этиловый 40 %).

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Употреблять взрослым и детям старше 12 лет по 2,5 мл/ml 3 
раза в сутки перед приемом пищи, предварительно растворив 
в небольшом количестве воды, используя мерный колпачок.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ

Ñðîê ãîäíîñòè

Не более 24 месяцев с даты изготовления.

Cîñòàâ

В чистых, сухих помещениях, защищенных от прямого 
попадания солнечных лучей, при комнатной температуре
(до 25 ºС).

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ

Рекомендации по применению
(потребления)

Длительность применения 1 месяц. перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.

263,6 ккал/100 г.

Белков – 0 г, углеводов – 7,4 г, жиров – 0 г.

Калорийность (энергетическая ценность)

Питательная (пищевая) ценность на 100 г

Ïðîèçâîäèòåëü: ЧАО "Биолик".
Àäðåñ ïðîèçâîäèòåëÿ: Украина, 24321, Винницкая обл.,
г. Ладыжин, ул. Независимости, 118, тел. +380 (04343) 6-18-47
Àäðåñ ìîùíîñòåé ïðîèçâîäñòâà: Украина, 24321, Винницкая обл.,
г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш
ТУ У 10.8-38002601-001:2018 

Çàÿâèòåëü è ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð: ООО "МОБИЛЬ 
МЕДИКАЛ", 07354, Украина, Киевская обл., Вышгородский р-н.,
с. Новые Петровцы, пер. 1-го Мая, д. 17 А, тел. (044) 353-80-02
Сайт: www.mobil-medical.com, e-mail: info@mobil-medical.com
Не является лекарственным средством. Не содержит ГМО.
Предельно допустимое минусовое отклонение от объема – 4,5 мл/ml.


