
 
 
 
 

ЦЕРНАВІН® 
 забезпечує синхронність функціональної активності нервової, ендокринної та імунної систем 

основа природнього походження 
                                                                                                                ТУ У 24.5-31234777-020:2005 Зміна №2 

Висновок ДСЕЕ від 26.04.2016 р.  №05.03.02-07/14670 
Рослина Medicago sativa багата активними речовинами: залізом, фосфором і кальцієм. У ній також містяться вітаміни А і 
С, ненасичені жирні кислоти, амінокислоти, фіто естрогени (куместрол і генистеїн), циклічні сполуки і сапонозіди. В 
листках Medicago sativa містяться бета-каротин, вітаміни В С, D, Е, К, ніацин, пантотенова кислота, біотин, фолієва кислота, 
а також різні мінерали, включаючи кальцій, залізо і фосфор. Ректальні і вагінальні свічки є одним з найбільш популярних 
засобів, що застосовуються в гінекології, урології та проктології. Це пояснюється їх дієвістю, швидким впливом і 
мінімумом побічних ефектів. 

Цернавін®  - це рослинний препарат, що володіє вираженими зміцнюючими властивостями через багатий вміст вітаміну 

С. Активні речовини Цернавіну® регулюють менструацію у жінок зі зниженим гормональним фоном,  підсилюють 
лактацію молока у жінок, що годують, зважаючи на наявність фітоестрогенів. Цернавін® в гінекології застосовується при 
комплексній терапії ерозії шийки матки, та інших суто жіночих захворюваннях (свербіж та сухість у піхві, порушення 
менструального циклу), використовується для швидкого відновлення тонусу пацієнтів після хірургічного втручання, у 
післяпологовий період. Цернавін® допомагає при хворобах сечового міхура, при циститі, нефриті; покращує стан хворих 
на щитовидну залозу. Дія компонентів Цернавін® різноспрямована, тому може застосовуватися в комплексній терапії 
великої кількості захворювань. 
Форма випуску та склад: 1 супозиторій містить у вигляді рослинного екстракту густого трави люцерни посівної (Medicago 
sativa), допоміжні речовини: поліетиленоксид-1500, ланолін безводний. Хімічний склад: ізофлавоноїди, куместрол, 
лецитин, хлорофіл, октаконазол, сапоніни, стирол, алкалоїди, вітаміни групи B, А, Е, К, мінерали: залізо, кальцій, кремній, 
фосфор, магній та ін. 
Фармакологічні властивості: забезпечує синхронність функціональної активності нервової, ендокринної та імунної 
систем. Підсилює дезінтоксикацію організму, очищує організм від токсинів, знижує рівень холестерину в крові, виводить 
сечову кислоту, нормалізує водний баланс, має сечогінну дію, забезпечує зниження рівня глюкози в крові. Надає 
противиразковий та загоювальний ефект. Допоміжна поліетилен оксидна основа сприяє зменшенню набряків слизових 
оболонок, усуває неприємні симптоми. 
Рекомендації до застосування Цернавін® в комплексній терапії: 
у гінекології: жінкам старшої вікової групи зі зниженим гормональним фоном, що проявляється у вигляді сверблячки, 
сухості статевих органів, жінкам, що страждають цукровим діабетом, який супроводжується сверблячкою вульви і як 
профілактичний засіб для жінок при тривалих та виснажливих поїздках, відрядженнях, стресах та перевантаженнях і т.п. 
інші спеціалісти: при захворюваннях, пов'язаних з порушенням обміну речовин: остеохондроз, поліартрит, атеросклероз; 
для полегшення болю при артритах, артрозах, подагрі, серцевих болях, для ослаблення болю при ревматизмі; при 
запорах, вуграх, алергіях, анемії, виразках в системі травлення.  
Для профілактики: у відновлювальний період після операцій, травм, важких та тривалих хвороб, при нервовому 
виснаженні, синдромі хронічної втоми, при комплексній терапії алкоголізму, для детоксикації, для покращення апетиту. 
Спосіб застосування: залежно від призначення вагінально або ректально по одному супозиторію 1-2 рази на день 
впродовж 2-3 тижнів. Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем. Можливість повторного 
курсу узгоджувати з лікарем. 
Побічні дії: не виявлені. 
Протипоказання: індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату. 
Термін придатності: 24 місяці. 
Умови зберігання: у захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 0ºС до 25ºС. Не 
допускається зберігання біля опалювальних приладів. 
Упаковка: 10 супозиторіїв в упаковці. 
Виробник:  ПП «Науково-лікувальний фітоцентр «Авіцена», Україна, 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, 57 

Зареєстрована торгова марка: укр. м.:ЦЕРНАВІН , рос. м.:ЦЕРНАВИН , англ. м.:TSERNAVIN .  
Ексклюзивний дистриб’ютор в Україні та за її межами: ТОВ «ДІАСФАРМА», м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп.8  
тел. +38(044) 337-47-98, www.diasfarma.com.ua, e-mail: office@diasfarma.com.ua 
Не є лікарським засобом. Засіб профілактично-гігієнічний на основі екстракту трави люцерни посівної Medicago sativa. 
 
 


