СЕЛЕНАРІН®
Нормалізує баланс гормонів у чоловіків та жінок,
для посилення чоловічої потенції, жіночого лібідо
ТУ У 24.5-31234777-020:2005 Зміна №2
Висновок ДСЕЕ від 26.04.2016 р. №05.03.02-07/14670
Селенарін® сприятливо впливає на посилення чоловічої потенції, відновлює кровообіг в малому тазу при зниженні
сексуальної активності у чоловіків та лібідо жінок, діє направлено при еректильних дисфункціях психогенного,
судинного, ендокринного та змішаного типів за рахунок природньої стимуляції вироблення балансу статевих
гормонів. Внаслідок безпечної дії Селенарін® покращується ерекція у чоловіків, нормалізується тривалість
статевого акту, збільшується вироблення еякуляту. Компоненти Селенарін® в організмі людини нормалізують
баланс співвідношення гормонів у чоловіків та у жінок із захворюваннями, які пов’язані з віковими гормональними
змінами, відновлюють обмін речовин, попереджують порушення функцій органів репродуктивної та сечовидільної
систем. При використані Селенарін® у чоловіків та жінок із акне шкіра скоріше відновлюється та очищується.
Селенарін® також впливає на зменшення холестерину та глюкози в крові.
Форма випуску та склад: 1 супозиторій містить екстракт густий трави еспарцету піщаного, допоміжні речовини:
поліетиленоксид-1500, ланолін безводний.
Хімічний склад: вуглеводи – 9,6%, білки – 4,4%, рослинні жири – 1,5%, зольні речовини – 4,6%, вітаміни B, C, PP.
Фармакологічні властивості: трава еспарцет піщаний сприяє синтезу гормонів, безпечно нормалізує гормональний
баланс. Поліетилен оксидна основа зменшує набряки слизових оболонок, усуває неприємні симптоми.
Рекомендації до застосування в комплексній терапії:
- при хронічному простатиті та статевій дисфункції;
- для профілактики аденоми простати;
- для посилення чоловічої потенції та нормалізації тривалості статевого акту, підвищення якості ерекції і збільшення
вироблення еякуляту;
- для відновлення кровообігу в малому тазу та оптимізація вироблення тестостерона при зниженні сексуальної
активності у чоловіків;
- як тонізуючий засіб для жінок із дисменореєю, болючими та рясними менструаціями та іншими захворюваннями,
які в тому числі пов’язані з віковими гормональними змінами;
- для відновлення кровообігу в малому тазу для підвищення лібідо у жінок;
- при дисфункціональних маткових кровотечах;
- в період менопаузи, передменструального симптому, при порушеннях менструального циклу, менструаціях з
больовим синдромом;
- для профілактики та поліпшення стану шкіри, волосся та нігтів, зниження проявів акне, та інших захворюваннях,
які пов’язані з віковими гормональними змінами.
Спосіб застосування: залежно від призначення вагінально або ректально по одному супозиторію 1-2 рази на день
впродовж до 10 днів, при необхідності до 20 днів.
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.
Упаковка: 10 супозиторіїв в упаковці.
Виробник: ПП «Науково-лікувальний фітоцентр «Авіцена», Україна, 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, 57
Зареєстрована торгова марка: укр. м.: СЕЛЕНАРІН, рос. м.: СЕЛЕНАРИН, англ. м.: SELENARIN.
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 еспарцету піщаного.

