
Інструкція
Добавка дієтична на основі 

рослинної сировини «Меновіт®»
Склад: 1 капсула містить: активні інгредієнти: екстракт сої - 
100 mg (мг), екстракт кореня дикого ямсу – 100 mg (мг), екстракт 
циміцифуги - 50 mg (мг), вітамін Е - 50 mg (мг), вітамін В6 - 2 mg (мг), 
фолієва кислота - 300 µg (мкг), допоміжні речовини, наповнювачі: 
мікрокристалічна целюлоза, кальцію стеарат, діоксид кремнію 
аморфний; оболонка капсули: желатин.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 
100 g(г) добавки: білки - 15,0 g(г), вуглеводи - 1,1 g(г), жири - 0 g(г); 
64,4 kcal (ккал) / 269,4 kJ (кДж).

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) 
щоденної кількості (2 капсули): білки - 0,13 g(г), вуглеводи - 0,01 g(г), 
жири - 0 g(г); 0,54 kcal (ккал) / 2,26 kJ (кДж).

Без ГМО.

Рекомендації до застосування: може бути рекомендована як 
джерело біологічно активних речовин, зокрема фітоестрогенів 
для поліпшення самопочуття жінки в перименопаузальний період. 
Сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому (приливи 
жару, підвищена пітливість, дратівливість, лабільність настрою, 
депресивні стани, свербіж та сухість зовнішніх статевих органів), 
нормалізує сон та підтримує працездатність. Сприяє нормалізації 
функціонального стану кісток, серцево-судинної системи, а також 
метаболізму ліпідів у жінок в менопаузальний період. Має м’які 
заспокійливі властивості. 

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Спосіб застосування та рекомендована доза: жінкам по 1 капсулі 
2 рази на день під час їжі.

Термін застосування: 3-4 місяці. В подальшому термін застосування 
узгоджувати з лікарем.

Не є лікарським засобом.



Протипоказання: індивідуальна несприйнятливість компонентів, 
діти, період вагітності та лактації, наявність та/або стан після 
лікування естрогензалежних онкологічних процесів.

Застереження щодо застосування:  не перевищувати рекомен-
довану добову дозу, не слід використовувати як заміну повноцінного 
раціону харчування.

Дата виробництва: вказано на упаковці (за потреби).

Строк придатності: 24 місяці від дати виробництва.

Дата «вжити до»: вказано на упаковці.

Номер партії виробництва: вказано на упаковці.

Форма випуску: 1 капсула масою нетто 330 mg (мг) ± 7 %.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в сухому, 
захищеному від світла і недоступному для дітей місці за температури 
від 4° С до 25° С.

Найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових 
продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт: 
вказано на упаковці. 

Штрих-код: вказано на упаковці.

Знак для товарів та послуг (за наявності): вказано на упаковці.
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