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Фітокомплекс САНКЛІН (для сечовидільної системи)

•
володіє антисептичними, протизапальними, антимікробними та бактерицидними
_властивостями;
•

має сечогінні властивості;

•

має сприятливий вплив на роботу нирок та сечовивідних шляхів;

•

перешкоджає утворенню каміння;

•

сприяє рочиненню каміння та виведенню їх з органів сечовидільної системи;

•

перешкоджає затримці і нагромадженню рідини в організмі.

До складу фітокомплексу САНКЛІН входять наступні компоненти:
прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи), листя мучниці звичайної,
плодоніжки вишні, трава та плоди талабану польового, трава грициків звичайних, трава
споришу звичайного, ортосифон, трава хвоща польового, квітки ромашки лікарської,
листя брусниці, трава кропиви дводомної, насіння льону звичайного, корінь кульбаби,
трава подорожника; а також: таурин.
Виробник: Україна, ТОВ "ЧОЙС", м. Київ, проспект Перемоги 67.
Ефективність: підтверджена клінічними дослідженнями Інституту педіатрії, акушерства
і гінекології Академії медичних наук України.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/32241 від
27.06.2007 р.
Спосіб застосування: дорослим по 1 капсулі 2 рази в день, дітям від 6 до 12 років по 1
капсулі в день до прийому їжі, запиваючи водою. Курс застосування - 30-45 днів.
Повторний курс після двотижневої перерви.
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Побічні ефекти: у процесі клінічних досліджень побічних ефектів не виявлено.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів.
Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення (кінцевий термін придатності
вказаний на блістері).
Прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи) - в збалансованому виді,
містять практично всі біологічно активні речовини, необхідні для нормальної
життєдіяльності організму людини, а саме: легкозасвоювані вуглеводи; білки, які містять
незамінні амінокислоти; вітаміни А, С, Е, групи В, РР, H, D; макроелементи та
мікроелементи - K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P та інші; рослинні ферменти; фітогормони;
поліфенольні речовини; рослинні волокна та ін. Також прозери підсилюють дію всіх
компонентів комплексу (ефект синергізму).
Листя мучниці звичайної - очищає сечовивідні шляхи від бактеріальної флори. Має
протимікробну, протибактеріальну та протизапальну дію. Застосовується при циститах,
уретритах, сечокам'яній хворобі, нетриманні сечі.
Плодоніжки вишні - мають сечогінну дію. Ефективний засіб при лікуванні та
профілактиці сечокам'яної хвороби, як кровоспинний засіб при менструальних
кровотечах.
Трава та плоди талабану польового - мають сечогінну, протимікробну та
протизапальну дію. Ефективні при запальних процесах яєчників та раку матки, при
венеричних захворюваннях, стимулюють статеву функцію у чоловіків, нормалізують
менструальний цикл.
Трава грициків звичайних - володіє вираженою кровоспинною дією при ниркових,
легеневих, шлунково-кишкових і маткових кровотечах, застосовується при
захворюваннях нирок і сечового міхура, при наявності каміння у нирках.
Трава споришу звичайного - підсилює діурез, виводить із сечею залишок іонів натрію
та хлору, внаслідок чого збільшується фільтрація в ниркових клубочках і зменшується
зворотня резорбція у ниркових канальцях. Перешкоджає утворенню каміння у нирках,
застосовується при хронічних захворюваннях сечовивідних шляхів, має антитоксичну
дію.
Ортосифон - має протизапальну та сечогінну дію. Сприяє виведенню з сечею хлоридів,
сечовини і сечової кислоти. Ефективний при захворюваннях жовчного та сечового
міхура, при наявності каміння у нирках та жовчному міхурі, при гострих і хронічних
захворюваннях нирок.
Трава хвоща польового - володіє діуретичною, протизапальною і протимікробною
здатністю, перешкоджає утворенню каміння у нирках.
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Квітки ромашки лікарської - має протизапальну, антисептичну, спазмолітичну,
седативну та обезболюючу дію. Ефективно застосовується при порушеннях
менструального циклу, болісних менструаціях і захворюваннях жіночих статевих органів,
при хронічних захворюваннях сечовивідних шляхів.
Листя брусниці - має сечогінну, жовчогінну, антисептичну і в'яжучу властивості.
Ефективний засіб при лікуванні та профілактиці сечокам'яної хвороби, гострих і
хронічних запальних процесах сечовидільної та статевої систем, при нічному нетриманні
сечі.
Трава кропиви дводомної - має сечогінну, протизапальну та загальнозміцнюючу дію.
Показана при сечокам'яній хворобі, асцитах, набряках.
Насіння льону звичайного - має протизапальні властивості, ефективне при сечокам'яної
хворобі, при захворюваннях нирок та сечового міхура.
Корінь кульбаби - має сечогінну та спазмолітичну властивість, застосовується при
сечокам'яній та жовчокам'яній хворобі, хронічних запорах.
Трава подорожника - володіє протизапальною та обезболюючою здатністю, ефективна
при запальних процесах сечового міхура і нетриманнях сечі.
Таурин (амінокислота) - відновлює баланс між калієм та натрієм, і як наслідок
перешкоджає затримці і накопиченню рідини у тканинах та сприяє її вчасному
виведенню із організму. Ефективно застосовується проти бактерій, вірусів і
дріжджеподібних грибів.
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