
Склад: 1 капсула містить: 
основні речовини: екстракт кореню перстачу білого – 
200 mg (мг), екстракт кореню родіоли рожевої – 100 mg (мг), 
екстракт кореню шоломниці байкальської – 100 mg (мг); 
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кремнію 
діоксид, кальцію стеарат.

Рекомендації щодо споживання: 
ЕНДОМАР рекомендується в якості дієтичної добавки до 
раціону харчування як додаткове джерело фенольних 
сполук (процианідин, епікатехін), флавоноїдів (байкалін, 
байкалеїн, вагонін, кверцетин, кемпферол, гіперозид), 
амінокислот (n-тирозину), сапонінів, а також корисних 
макро- та мікроелементів з метою відновлення 
функціонального стану щитоподібної залози переважно 
при її зниженій функції та після перенесеного опера-
тивного втручання з приводу часткового видалення 
(резекції) щитоподібної залози в анамнезі.
• Екстракт кореню перстачу білого (Potentilla alba). 
Підземна частина перстачу білого містить амінокислоти, 
іридоїди, сапоніни, фенолкарбонові кислоти, флавоноїди, 
дубильні речовини, а також цинк, мідь, залізо, селен та 
інші, які впливають на виробництво тиреотропного 
гормону, на процеси відновлення тиреоцитів (клітин 
щитовидної залози), сприяючи нормалізації рівня 
гормонів щитоподібної залози. Перстач білий має 
виражену тиреотропну, антиоксидантну і протизапальну дію.
• Екстракт кореню родіоли рожевої (Rhodiola rosea L.) 
містить феноли та їхні похідні (аурол, салідрозид), 
амінокислоти (n-тирозин), ароматичні сполуки (розавін, 
розин, розарин), органічні кислоти (щавлеву, яблучну, 
бурштинову, лимонну), терпеноїди, фенолкарбонові 
кислоти, дубильні речовини, флавоноїди (кемпферол, 
астрагалін, 7-рамнозид кемпферолу, трицин, 5-глюкозид 
та 7-глюкозид трицину, родіонін, родіозин, родіолін, 
ацетилродалгін, 8-метилгербацетин), алкалоїди, а також 
цинк, мідь та ін. Екстракт родіоли рожевої сприяє 
покращенню роботи серця, нормалізації артеріального 
тиску і покращенню розумової діяльності. Має тонізуючий 
і заспокійливий вплив, сприяє покращенню зору і гостроти 
слуху, прискорює процеси репарації (заживлення) тканин.
• Екстракт кореню шоломниці байкальської 
(Skutellaria baicalensis) містить флавоноїди: байкалін і 
скутеларин; мікроелементи (вкл. залізо, кальцій, магній, 

Добавка дієтична

Сприяє відновленню функціонального стану 
щитоподібної залози

цинк, мідь, йод, селен). Екстракт шоломниці викорис-
товують при порушеннях нервової діяльності при енце-
фалопатіях, при деменціях судинного та астено-
депресивного генезу, при анеміях у зв’язку з позитивним 
впливом на метаболічні процеси. Прийом екстракту 
кореню шоломниці сприяє запобіганню збільшення 
розміру щитоподібної залози; забезпечує антиоксидантну, 
антисептичну, антимікробну і седативну дії.

Спосіб застосування та 
рекомендована добова доза: 
вживати дорослим по 1 капсулі 1-2 рази на добу через 
15 хв після прийому їжі, запиваючи питною водою. 
Мінімальна тривалість курсу споживання – 3 місяці. 
За призначенням лікаря курс споживання може складати 
6 і більше місяців. 
Застереження щодо споживання: 
не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку 
дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного 
раціону харчування. Не застосовувати при 
онкологічних захворюваннях щитоподібної залози. 
Перед початком застосування рекомендована консуль-
тація лікаря.
Протипоказання: 
індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність та 
період лактації.

Форма випуску:
капсули №30, або №60, або №180 в блістерах у картонній пачці.
Маса нетто 1 капсули: 420 mg (мг) ± 5%.
Строк придатності:  3 роки.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці 
при температурі не вище 25оС в сухому, захищеному від 
світла та недоступному для дітей місці.

Виробник: 
ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ», 
Україна, 02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 55, 
тел.: + 38 044 377-51-14; 
фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: 
Україна, 20741, Черкаська обл., Смілянський район, 
с. Сунки, вул. Центральна, 1.
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Состав: 1 капсула содержит: 
основные вещества: экстракт корня лапчатки белой – 
200 mg (мг), экстракт корня родиолы розовой – 100 mg (мг), 
экстракт корня шлемника байкальского – 100 mg (мг);
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристал-
лическая, кремния диоксид, кальция стеарат.

Рекомендации по применению:
ЭНДОМАР рекомендуется в качестве диетической добавки к 
рациону питания как дополнительный источник фенольных 
соединений (процианидин, эпикатехин), флавоноидов 
(байкалин, байкалеин, вагонин, кверцетин, кемпферол, 
гиперозид), аминокислот (n-тирозина), сапонинов, а также 
полезных макро- и микроэлементов с целью восста-
новления функционального состояния щитовидной железы 
преимущественно при ее сниженной функции и после 
перенесенного оперативного вмешательства по поводу 
частичного удаления (резекции) щитовидной железы в 
анамнезе.
• Экстракт корня лапчатки белой (Potentilla alba). 
Подземная часть лапчатки белой содержит аминокислоты, 
иридоиды, сапонины, фенолкарбоновые кислоты, 
флавоноиды, дубильные вещества, а также цинк, медь, 
железо, селен и другие, влияющие на производство 
тиреотропного гормона, на процессы восстановления 
тиреоцитов (клеток щитовидной железы), способствуя 
нормализации уровня гормонов щитовидной железы. 
Лапчатка белая имеет выраженную тиреотропное, 
антиоксидантное и противовоспалительное действие.
• Экстракт корня родиолы розовой (Rhodiola rosea L.) 
содержит фенолы и их производные (аурол, салидрозид), 
аминокислоты (n-тирозин), ароматические соединения 
(розавин, розин, розарин), органические кислоты 
(щавелевую, яблочную, янтарную, лимонную), терпеноиды, 
фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, 
флавоноиды (кемпферол, астрагалин, 7-рамнозид 
кемпферол, трицин, 5-глюкозид и 7-глюкозид трицина, 
родионин, родиозин, родиолин, ацетилродалгин, 
8-метилгербацетин), алкалоиды, а также цинк, медь и др. 
Экстракт родиолы розовой способствует улучшению работы 
сердца, нормализации артериального давления и 
улучшению умственной деятельности. Обладает 
тонизирующим и успокаивающим воздействием, способ-
ствует улучшению зрения и остроты слуха, ускоряет 
процессы репарации (заживления) тканей.

Способствует восстановлению функцио-
нального состояния щитовидной железы

Добавка диетическая 

• Экстракт корня шлемника байкальского (Skutellaria 
baicalensis) содержит флавоноиды: байкалин и скутеларин; 
микроэлементы (вкл. железо, кальций, магний, цинк, медь, 
йод, селен). Экстракт шлемника используют при 
нарушениях нервной деятельности при энцефалопатиях, 
при деменциях сосудистого и астено-депрессивного генеза 
(происхождения), при анемиях в связи с положительным 
влиянием на метаболические процессы. Прием экстракта 
корня шлемника способствует предотвращению увели-
чения размера щитовидной железы; обеспечивает 
антиоксидантное, антисептическое, антимикробное и 
седативное действие.

Способ применения и 
рекомендованная суточная доза:
принимать взрослым по 1 капсуле 1-2 раза в сутки через 
15 мин после еды, запивая питьевой водой. Минимальная 
продолжительность курса приема – 3 месяца. По назначе-
нию врача курс прием может составлять 6 и более месяцев.
Предостережения относительно приема:
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Добавку 
диетическую не следует использовать как замену 
полноценного рациона питания. Не применять при 
онкологических заболеваниях щитовидной железы. 
Перед началом применения рекомендована консультация 
врача.
Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беремен-
ность и период лактации.
Форма выпуска: капсулы №30, или №60, или №180 в 
блистерах в картонной коробочке.
Масса нетто 1 капсулы: 420 mg (мг) ± 5%.
Срок годности: 3 года.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при 
температуре не выше 25°С в сухом, защищенном от света и 
недоступном для детей месте.
Производитель:
ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ»,
Украина, 02088, г. Киев, ул. Евгения Харченко, 55,
тел .: + 38 044 377-51-14;
фактический адрес мощностей (объекта) производства:
Украина, 20741, Черкасская обл., Смелянский район,
с. Сунки, ул. Центральная, 1.
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