Добавка дієтична «Маммолен Форте»
Склад: 1 капсула містить активні інгредієнти: індол-3-карбінол – 200 мг, метіонін – 125 мг, екстракт
прутняку– 40 мг; допоміжні речовини: наповнювачі: орісіл, кальцію стеарат, мікрокристалічна
целюлоза; оболонка капсули: желатин.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки – 21,0 г, вуглеводи –
7,0 г; жири – 0 г; 112 ккал (469 кДж).
Рекомендації щодо споживання: рекомендується як додаткове джерело індол-3-карбінолу, метіоніну
та екстракту прутняку, (що містить активні речовини терпени та дитерпены), з метою покращення та
нормалізації метаболічних процесів у молочних залозах жінок.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати жінкам по 1 капсулі двічі на день до або
під час їди. Тривалість вживання становить 1-3 місяці. При необхідності курс можна повторювати
декілька разів на рік. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо вживання: не перевищувати рекомендованої добової дози. Маммолен Форте не
слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не рекомендується одночасне
вживання з грейпфрутом.
Протипоказання: індивідуальна несприйнятливість компонентів, вагітність та період лактації.
Не є лікарським засобом

Дата виробництва та строк придатності: дату виробництва вказано на упаковці. Строк придатності –
24 місяці з дати виробництва.
Номер серії виробництва: вказано на упаковці.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4 °С до 25 °С у сухому,
захищеному від світла і недоступному для дітей місці.
Форма випуску: капсули з масою вмісту 400 мг ± 7,5%.
Назва (найменування) та повна адреса і телефон виробника, адреса потужностей (об’єкта)
виробництва (місцезнаходження): вказано на упаковці.
Штрих-код: вказано на упаковці.
Знак для товарів та послуг (за наявності): вказано на упаковці.
ТУ У 15.8-37091224-001:2010.»

Функціональні властивості
Добавка дієтична «Маммолен Форте»
Склад: 1 капсула містить: активні інгредієнти: індол-3-карбінол – 200 мг, метіонін – 125 мг, екстракт
прутняку – 40 мг.

Функціональні властивості Маммолен Форте зумовлені властивостями активних інгредієнтів (індол-3карбінолу, метіоніну, екстракту прутняку ) та їх здатністю посилювати і доповнювати дію один одного.
Комплекс біологічно активних речовин, що входить до складу Маммолен Форте, сприяє зменшенню
надмірних проліферативних процесів у молочних залозах жінок за рахунок елімінації змінених
(трансформованих) клітин та нормалізації метаболізму естрогенів, корекцiї дисбаласу циклічних рівнів
жіночих статевих гормонів (естрогенів та прогестерону), зменшенню рiвня пролактину та
гіперпроліферативних процесів у молочних залозах, зменшенню утворення сполучної тканини в
молочних залозах та запобігає розширенню протокiв у молочних залозах. Метiонiн, сприяючи
відновленню аденозилметiонiну, необхідного для функцioнування катехол-О-метилтрансферази
(КОМТ), покращує роботу КОМТ, який, в свою чергу, забезпечує важливі для організму процеси
метилювання, в тому числі й метилювання на етапах бiотрансформацiї естрогенів. Позитивний вплив на
метаболізм естрогенів також реалізується за рахунок взаємодоповнюючого впливу iндол-3-карбiнолу
та метiонiну у послідовних фазах бiотрансформацiї естрогенів, що допомагає спрямувати процес у бік
утворення метаболiтiв, якi мають меншу мiтогенну активність, та обмежують надлишкову
проліферативну активність у тканинах, що регулюються статевими стероїдними гормонами.
Маммолен Форте рекомендується як додаткове джерело індол-3-карбінолу, метіоніну та екстракту
прутняку з метою покращення та нормалізації метаболічних процесів у молочних залозах жінок при
мастопатiї.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника, фактична адреса потужностей
(об’єкта) виробництва: вказано на упаковці.
ТУ У 15.8-37091224-001:2010.

