
 

 

Нормоцикл капс. № 60 

Описание 

Показання до застосування 
Порушення менструального циклу (дисфункціональні маткові кровотечі, деякі види аменореї). 
Форма випуску 
Капсули 
 
Склад: 1 капсула містить діючі речовини: 
екстракт Сімплокоса гроновидного (Symplocos racemosa) 125 мг 
екстракт спаржі гроновидне (Asparagus racemosus) 100 мг 
екстракт солодки голої (Glycyrrhiza glabra) 50 мг 
екстракт куркуми довгої (Curcuma longa) 25 мг 
Фармакодинаміка 
Компоненти капсул Нормоцікл нормалізують рівень жіночих статевих гормонів. 
 
В першу чергу, завдяки наявності в складі Нормоцікла екстракту Сімплокосу гроновидного, 
відбувається нормалізація співвідношення фолікулостимулюючого і лютеїнізуючого гормонів 
(ФСГ / ЛГ). Як результат, при прийомі Нормоцікла, у жінок, які не мають овуляції (внаслідок 
даного гормонального збою), відбувається овуляція, жінка, при бажанні, вагітніє. Доведено, 
що складова Нормоцікла Сімплокос гроновидний, зберігає гормональний фон жінки в 
стресових ситуаціях на фізіологічному рівні, попереджаючи, таким чином, розвиток стресового 
дисбалансу статевих гормонів, як причини порушень циклічності менструацій. 
 
Спаржа гроновидна ефективно усуває гіперестрогенією за рахунок того, що сприяє 
перетворенню в печінці естрадіолу в естрон. Крім того, Спаржа гроновидна має здатність 
потенціювати вироблення прогестерону. Здатність спаржі усувати гіперестрогенією і 
потенціювати вироблення прогестерону, має важливе значення при призначенні Нормоцікла 
жінкам з естрогензалежних захворюваннями. 
 
Солодка гола усуває піки падіння і підвищення естрогенів, що характерно для деяких видів 
дисфункціональних маткових кровотеч, а також надає антиандрогенное дію. 
 
Куркума довга здійснює антимікробний ефект, і протипухлинну захист. 
 
Завдяки комплексному складу попереджається розвиток естрогензалежних захворювань 
(фіброміом, мастопатії, ендометріозу, ерозії шийки матки). 
 
Таким чином, в результаті застосування препарату Нормоцікл відбувається відновлення 
фізіологічного співвідношення естрогенів і гестагенів, нормалізується менструальний цикл, а 
також виявляється позитивний ефект у комплексному лікуванні естрогензалежних і запальних 
захворювань у жінок. 
 
Складові Нормоцікла мають протизапальну, антимікробну, імуномодулюючою діями. 
 
До складу капсул входять екстракти рослин, які століттями застосовуються в Аюрведичній 
медицині для лікування порушень менструального циклу, безпліддя (відсутність овуляції 
внаслідок дисбалансу ФСГ / ЛГ), поліпшення імунної відповіді організму. 
Використання під час вагітності 
Не рекомендується. 
Протипоказання до застосування 



Немає у рекомендованих дозах. 
Побічні дії 
Не виявлено. 
Спосіб застосування та дози 
По 1-2 капсули 2 рази на день або індивідуально за призначенням лікаря залежно від стану 
хворого. Тривалість застосування від 1 до 6 місяців (за призначенням лікаря). 
 
Передозування 
Невідома. 
 
Взаємодії з іншими препаратами 
Невідомо. 
 
Особливі вказівки при прийомі 
Ні. 

 


