«ГІПЕРСТАБІЛ ULTRA+»
ІНСТРУКЦІЯ
«Гіперстабіл» виготовляється з екстрактів подрібненої сировини лікарських рослин та інших нутрієнтів у дозах,
які не перевищують фізіологічні норми.
Основні властивості Гіперстабіл:
• Зміцнення судин;
• Нормалізація рівня холестерину і фосфоліпідів;
• Покращення мозкового і периферичного кровообігу;
• Зміцнення серцевого м’язу та нормалізація артеріального тиску при гіпертонії та гіпотонії.
Склад:
L-глутамінова кислота (Glutamic acid) – 200 мг;
Лецитин (Lecithin) – 100 мг;
Екстракт кореневищ Імбиру лікарського (Zingiber officinale) – 70 мг;
Плодове тіло гриба шиїтаке (Lentinus edodes) – 60 мг;
Екстракт листя Гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba) – 50 мг;
Екстракт листя Центелли азіатської (Centella asiatica) – 50 мг;
Коензим Q10 (Убіхінон) (Ubiquinone) – 30 мг;
Екстракт ягід Горобини чорноплідної (Aronia melanocarpa) – 15 мг;
Діоскорія кавказька (Dioskoreya Kavkazskaya) – 10 мг;
Нікотинамід (Nicotiamid) – 10 мг;
До складу «Гіперстабілу» входить низка активних компонентів, з екстрактів лікарських рослин:
Коензим Q10, дефіцит якого відіграє істотну роль в розвитку кардіологічної патології. Коензим Q10 є в кожній
клітині людини, однак з віком організм виробляє его значно менше. Експерти констатують: якщо рівень цієї речовини знижується на 25%, то клітини втрачають енергію, погіршується біоенергетичний метаболізм серцево м'яза.
Натомість, високий рівень коензиму Q10 оберігає мозок і серцевий м’яз від руйнування та підвищує ефективність
його роботи. Тобто, позитивно впливає на нервово, серцево-судинну системи та на мозковий кровообіг. Коензим
Q10 зберігає структуру молекул еластину и колагену, які відповідають за еластичність серцево м'яза і судинної
стінки. Найбільше безцінної речовини знаходиться в клітинах печінки та серця, які з віком мають великі енергетичні
втрати. Саме Коензим Q10 визначає строк дії клітини, а відповідно - й всього організму. Фахівці вважають, що КоQ10
- безпечний і ефективний засіб, використання якого не тільки покращує клінічні результати, але дозволяє знизити
сумарні витрати на лікування.
Плодове тіло гриба шиїтаке. Застосування в медицині обумовлено складом корисних речовин: калій, кальцій,
магній, вітаміни групи В, рослинний білок, ніацин, фосфор, азот, мідь, цинк, нуклеїнові кислоти. Це сильний імуностимулюючий засіб, заснований на дії полісахаридів, що впливають на вироблення інтерферону.
Один з видів полісахаридів (лентинан) дає ефективні результати при боротьбі з раковими пухлинами, атеросклерозом і гіпертонією. Речовини, які містяться в Шиїтаке відновлюють формулу крові, запобігають склеювання тромбоцитів, зменшують рівень холестерину в крові і знижують високий тиск.
Нікотинамід (вітамін РР) має ліпопротеїдемічну активність та гіполіпідемічний ефект; а при гіперхолестеринемії нормалізує показник холестерин/ фосфоліпіди. Прийом нікотинаміду благотворно впливає на серцево-судинну систему, так як він розширює дрібні судини, внаслідок чого поліпшується кровообіг, що, в свою чергу, дозволяє
більш кращому і швидкому виведенню різних токсинів і шлаків з організму, а також дозволяє поліпшити подачу
поживних елементів.
L-глютамінова кислота відіграє визначальну роль у процесі розвитку головного мозку, бере участь в обміні
вуглеводів, білків, окисних процесах, підвищує резистентність головного мозку до гіпоксії.
Листя Гінко дволопатевого має спазмолітичну, судиннорозширюючу, седативну дію; також проявляє бактеріостатичну активність, посилює мозковий і судинний кровообіг, покращує постачання мозку киснем та глюкозою,
поліпшує живлення серцевого м’яза.
Лецитин — бере участь в нейротрансмісії, відіграє значну роль у клітинному метаболізмі, процесах дезінтоксикації та регенерації клітин, а також нормалізує рівень вільного холестерину і вільних жирних кислот у крові.
Кореневища Імбиру лікарського сприяють зниженню протромбінового індексу та рівню холестерину крові,
чим зменшують ризик тромбоутворення; також сприяють кардіотонічному ефекту, стимулюють виділення шлункового соку, посилюють перистальтику кишечника та жовчних протоків.
Діоскорія кавказька знижує рівень холестерину в крові, з її допомогою можна поліпшити коронарний кровотік,
розширити периферичні судини, позбавитися від нападів, що виникають при тахікардії і стенокардії; також
поліпшує печінкову, серцеву, ниркову і розумову роботу, нормалізує сон.
Листя Центелли азіатської — це комплекс біологічно активних сполук, який забезпечує антиоксидантну, гепопротекторну, антисклеротичну, протизапальну, послаблюючу, сечогінну, гіпотензивну, дерматотонічну, ноотропну
дії; він також покращує обмін речовин, пам’ять та сон, інтенсифікує мозковий кровообіг і постачання мозку киснем.
Завдяки венотоничній дії покращує стан вен і капілярів.

Ягоди горобини чорноплідної. ЇЇ складові мають протизапальні, спазмолітичні і кровозупиняючі властивості,
сприяють зміцненню стінок капілярів, здатні знижувати артеріальний тиск і використовуються при артеріальній
гіпертензії та атеросклерозі судин.
Складові «Гіперстабілу» — органічні речовини і мінеральні з’єднання, які сприяють зміцненню стінок капілярів,
здатні знижувати артеріальний тиск і використовуються при артеріальній гіпертензії і атеросклерозі судин; мають
спазмолітичну, судиннорозширюючу, седативну дію, сприяють посиленню мозкового і судинного кровообігу,
поліпшують постачання мозку киснем та всіма необхідними мікроелементами, що вкрай важливо для людей, які
страждають такими захворюваннями як ішемічна хвороба серця,стенокардія, кардіосклероз і гіпертонічна хвороба.
«Гіперстабіл» сприяє поліпшенню живлення сердечного м’яза та усуненню циркуляторної недостатності; відновленню погіршених внаслідок вікових змін слуху, зору, мовних і рухових функцій; нормалізує функціональний стан
нервової і серцево-судинної систем.
«Гіперстабіл», капсули, рекомендовані з метою зниження ймовірності тромбоутворення в судинах головного
мозку, відновленню кровообігу в зонах ішемії головного мозку після травм або інших уражень, підвищення розумової працездатності, покращення пам’яті.
Спосіб вживання: дорослим рекомендується вживати по 1 капсулі 2-4 рази на день після їжі.
Застереження при застосуванні: не рекомендується при особистій підвищеній чутливості до складових компонентів, дітям до 16 років, вагітним жінкам, жінкам, які годують немовля. Не є лікарським засобом.
Форма випуску: 60 капсул по 575 мг.
Виробник: ТОВ «БІОАРТ», Україна.

