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РЕЗЮМЕ
У статті представлені результати комплексного 

лікування плацентарної дисфункції у вагітних із за‑
тримкою розвитку плода.

У жінок основної та контрольної груп оцінювали 
структурні зміни плаценти, а саме: невідповідність 
ступеня зрілості плаценти терміну гестації, товщи‑
ну плаценти, наявність кальцинозу, зміну кількості 
навколоплідних вод (маловоддя), особливості будови 
пуповини (наявність єдиної артерії пуповини).

В дослідженні було відмічено поліпшення 
матково‑плацентарно‑плодового кровотоку за даними 
допплерометрії у вагітних після запропонованого ком‑
плексного лікування плацентарної дисфункції.

Вивчено доцільність включення комплексного пре‑
парату, що містить аргінін, сульфат магнію, кальцій 
та саліцин (екстракт верби титрований) до схеми 
комплексної терапії плацентарної дисфункції.

Ключові слова: вагітність, плацентарна дисфункція, 
затримка розвитку плода, комплексна схема терапії.

ВСТУП
Плацентарна дисфункція — один з найпоширеніших 

патологічних синдромів в акушерстві, що проявляється 
невиношуванням вагітності, прееклампсією, затрим‑
кою розвитку і дистресом плода, а також антенаталь‑
ною загибеллю плода [5, 15].

Плацентарна дисфункція (ПД) — синдром, що зу‑
мовлений морфофункціональними змінами плацен‑
ти і є результатом складної реакції плода і плаценти 
на різні патологічні стани материнського організму. 
В його основі лежать порушення компенсаторно‑
пристосувальних механізмів фетоплацентарного ком‑
плексу на молекулярному, клітинному і тканинному 
рівнях. При цьому порушуються транспортна, трофічна, 
ендокринна, метаболічна, антитоксична функції пла‑
центи, що лежить в основі патології плода і новона‑
родженого [2].

Частота виникнення плацентарної дисфункції у здо‑
рових жінок з неускладненим перебігом вагітності 
становить 3–4%, а за наявності різної патології 
вона коливається від 24 до 46%. У структурі причин 
перинатальної смертності плацентарна дисфункція 
сягає 20% [4].

Плацентарна дисфункція має мультифакторіальну 
етіологію й обумовлена морфофункціональними 
змінами та адаптаційно‑гомеостатичними реакціями 
плаценти і плода, що приводить до порушення 
темпів його росту та розвитку. Порушення однієї з ла‑
нок фізіологічної адаптації материнського організму 
до вагітності призводить до «дезадаптаційної хворо‑

би», що може проявлятися затримкою розвитку пло‑
да (ЗРП). При збережених компенсаторних реакціях 
в плаценті її недостатність не потребує лікування, 
а вагітність у цих випадках може закінчитися як своє 
часними пологами з народженням життєздатної та 
здорової дитини, так і формуванням затримки розвит‑
ку плода [6, 9].

Найбільшу цінність в діагностиці плацентарної 
дисфункції і ЗРП має ультразвукове дослідження з доп‑
плерометричним дослідженням кровоточу в судинах 
системи «мати‑плацентаплід» [12, 17, 18].

Однією з провідних проблем в акушерстві 
залишається своєчасна профілактика й ефективне 
лікування ПД [1, 16].

Корекція ПД дозволяє значно поліпшити 
перинатальні показники (показники перинатальної 
захворюваності та смертності). Достатній позитив‑
ний ефект спостерігається лише за компенсованої 
і субкомпенсованої стадій процесу. Лікування 
плацентарної дисфункції в ІІІ триместрі істотно 
не впливає на розвиток плода, але може поліпшити 
його стан, підвищити стійкість до гіпоксії і підготувати 
плід до розродження. Стандартної схеми лікування 
плацентарної дисфункції не існує через індивідуальне 
поєднання етіологічних факторів і патогенетичних 
механізмів розвитку даного ускладнення. Терапія, спря‑
мована на усунення проявів плацентарної дисфункції, 
має бути комплексною, патогенетично обґрунтованою, 
тривалою (не менше трьох тижнів) [11]. Оптимізація 
схеми лікування плацентарної дисфункції у вагітних є 
пріоритетним питанням сучасного акушерства [6, 16].

При комплексній терапії ПД з використанням седа‑
тивних засобів, вітамінів, токолітиків, антиагрегантів 
нейропротекторів та метаболічних препаратів частота 
синдрому ЗРП знижується в 2,5 разу [5, 13].

Вибір препаратів, їх дозування і тривалість засто‑
сування визначають індивідуально і диференційовано 
в кожному конкретному випадку з урахуванням сту‑
пеня тяжкості й тривалості ускладнення, етіологічних 
факторів, патогенетичних механізмів, що лежать 
в основі цієї патології [2, 13].

У комплексному медикаментозному лікуванні за‑
значеного ускладнення вагітності широко використову‑
ють донатори оксиду азоту, наприклад, амінокислоту 
аргінін, що бере участь у підтримці базального тону‑
су судин, стабілізації реологічних властивостей крові, 
зменшенні проникності судинної стінки, усуненні 
наслідків метаболічного ацидозу, пригніченні синтезу 
ендотеліну‑1, який є потужним вазоконстриктором [5, 
10, 14].

У зв’язку з підвищеною потребою під час вагітності 
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в мікроелементах, зокрема, Mg та Ca, потреба в яких 
зростає у 2–3 рази за рахунок росту і розвитку пло‑
да й плаценти, виникає необхідність у їх додатковому 
застосуванні. При плацентарній дисфункції і гіпотрофії 
плода у комплексному лікуванні використовують пре‑
парати магнію, що поліпшують білковий обмін, беруть 
участь у синтезі і всмоктуванні амінокислот та сприя‑
ють утворенню гемоглобіну [6, 14].

Відомо, що потреба організму жінки в кальції в період 
вагітності зростає приблизно на 300 мг на день і ста‑
новить не менше 1000 мг на добу. Кальцій бере участь 
у процесах згортання крові, нейро‑м’язовій передачі, 
скороченні м’язів, роботі серця та інших фізіологічних 
реакціях. Під час вагітності здійснюється трансплацен‑
тарне перенесення кальцію до плода, що забезпечує 
розвиток усіх його тканин, включаючи внутрішні ор‑
гани, тканини очей, вух, шкіри, волосся, нігтів, ріст 
кісток і зубів, формування нервової системи, серця 
і м’язів. Плід акумулює з материнського організму 
близько 30 г кальцію, що відкладається здебільшого 
в скелет плода в ІІІ триместрі вагітності [8].

Для усунення порушень мікроциркуляції при 
плацентарній дисфункції рекомендується призначен‑
ня ацетилсаліцилової кислоти, яка знижує продукцію 
тромбоксанів, вибірково пригнічуючи тромбоцитарну 
циклооксигеназу і усуваючи тим самим дисбаланс між 
синтезом і вмістом простациклінів і тромбоксанів [7].

При малих дозах дія саліцилатів селективна на рівні 
тромбоцитів, де вона незворотно пригнічує синтез 
тромбоксану А2, потужного судинозвужувача і тромбо‑
цитарного агрегатора (антитромботичний ефект).

Вказані компоненти входять до складу комплекс‑
ного препарату EuPlacent (Synergia Pharm, Італія), що 
може забезпечити вплив на основні ланки патогенезу 
плацентарної дисфункції.

МЕТа доСліджЕння
Вивчення ефективності лікування плацентарної 

дисфункції та запобігання прогресуванню затримки 
розвитку плода у вагітних, до комплексної терапії яких 
додано препарат, що містить аргінін, сульфат магнію, 
кальцій та саліцин (екстракт верби титрований).

МаТЕРіали і МЕТоди
Дослідження проводили на клінічній базі кафедри 

акушерства, гінекології та репродуктології Українського 
державного інституту ре продуктології Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шу‑
пика.

В дослідженні взяли участь 105 жінок, які пере‑
бували на обліку в жіночій консультації з приводу 

вагітності та проходили лікування в акушерському 
відділенні Київського іського центру репродуктивної та 
перинатальної медицини.

У 74 жінок вагітність була ускладнена ПД, що су‑
проводжувалась затримкою розвитку плода. ЗРП було 
встановлено згідно з критеріями наказу МОЗ України 
від 29.12.2005 року №782.

Критерії включення до дослідження: вік жінок 
від 18 до 40 років; одноплідна вагітність, термін 
вагітності — 32–34 тижні, ЗРП І ступеня.

До груп дослідження не входили жінки молодше 
18 та старше 40 років; з вагітністю, що настала за до‑
помогою допоміжних репродуктивних технологій; з 
багатоплідною вагітністю; з наявністю артеріальної 
гіпертензії; цукровим діабетом 1‑го та 2‑го типу.

Залежно від схеми лікування досліджувані вагітні 
були розподілені на групи:

— І група (основна, n=36) — вагітні жінки з ПД, яка 
супроводжувалась затримкою розвитку плода І ступе‑
ня, в складі комплексної терапії отримували препарат, 
що містить аргінін, сульфат магнію, кальцій та саліцин 
(екстракт верби титрова‑

ний);
— ІІ група (порівняння, n=38) — вагітні жінки з ПД, 

що супроводжувалася затримкою розвитку плода І сту‑
пеня, яким призначали лікування ПД з застосуванням 
стандартних схем без додаткового призначення ком‑
плексу, що містить аргінін, сульфат магнію, кальцій та 
саліцин (екстракт верби титрований);

— ІІІ група (контрольна, n=31) — вагітні жінки з 
фізіологічним перебігом вагітності, репрезентатив‑
на до груп дослідження.

З метою лікування ПД пацієнткам обстеже‑
них груп була призначена терапія, спрямована 
на корекцію системної гемодинаміки та місцевої 
мікроциркуляції: курантил по 25 мг тричі на добу, 
кардонат по 2 капсули тричі на добу протягом 
3 тижнів.

До складу комплексної терапії пацієнткам І групи 
включили препарат, що містить аргінін — 3000 мг, 
сульфат магнію — 1000 мг, кальцій — 1000 мг 
та саліцин — 96 мг, який призначали додатково 
по 1 саше 1 раз на добу протягом 20 діб.

Діагноз ПД встановлювали на підставі таких даних: 
ехографічних ознак затримки розвитку плода І сту‑
пеня тяжкості, структурних змін у плаценті у вигляді 
кальцинозу, невідповідності ступеня зрілості пла‑
центи до терміну гестації, особливостей будови пу‑
повини (єдина артерія пуповини), зміни кількості 
навколоплідних вод (маловоддя). Крім того, відмічали 
патологічні значення матково‑плацентарно‑плодового
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Таблиця 1. УльТРаЗВУКоВі оЗнаКи ПлацЕнТаРної диСфУнКції 
У ВагіТних доСліджУВаних гРУП, абс. ч. (%)

ознака основна група, n = 36 група порівняння, n=38
Зміна товщини плаценти    31                 (86,1)    29                  (76,3)
Кальциноз плаценти    24                 (66,7)    26                  (68,4)
Невідповідність ступеня зрілості 
плаценти до терміну гестації

   27                 (75)    24                  (63,2)

Маловоддя    22                 (61,1)    23                  (60,5)
Єдина артерія пуповини    5                   (13,9)    4                   (10,5)

Дослідження проводили на апараті Toshiba HD 
11 (Японія) з використанням конвексного датчика 
частотою 3,5 МГц, D‑режиму та режиму КДК.

При цьому оцінювали аналіз кривих швидкостей 
кровотоку шляхом дослідження пульсаційного 
індексу (PI) в маткових артеріях (МА), артеріях 
пуповини (АП) і в середній мозковій артерії плода 
(СМА), венозній протоці (DV). Визначали церебро‑
плацентарне співвідношення (CPR), що дорівнювало 
відношенню IR (резистентний індекс) в СМА до IR 
в АП.

Ступінь тяжкості порушень кровотоку в артеріях 
оцінювали з використанням критеріїв М. В. 
Медведєва та Guidelines ISUOG (Publishedonlinein 
Wiley Online Library, wileyonlinelibrary.com).

РЕЗУльТаТи доСліджЕння Та їх 
обгоВоРЕння

Середній вік пацієнток досліджувавних груп 
істотно не відрізнявся і становив 30,7±3,57 років 
у жінок І групи, 29,79±3,46 — ІІ групи, 29,09±5,22 у 
жінок ІІІ групи (p>0,05). У пацієнток І−ІІ груп перша 
вагітність спостерігалась у 31 (41,9%) жінки, друга 
— у 39 (52,7%), третя — у 4 (5,4%) жінок.

У вагітних групи контролю перша вагітність 
була у 12 (38,7%) жінок, друга — у 17 (54,8%), 
третя — у 2 жінок, що становило 6,45%. 
Зазначимо, що у пацієнток І та ІІ груп частота 
обтяженого акушерсько‑гінекологічного анамне‑ 
зу спостерігалась частіше, ніж у пацієнток конт‑
рольної групи (p<0,05).

У 24 (32,4%) жінок анамнез був обтяжений 
штучними абортами, у 3 (4%) жінок в анамнезі були 
перинатальні втрати, в 11 (14,86%) — народження 
дітей з малою масою тіла (менше 2500 г). У 29 

(39,2%) пацієнток під час вагітності виявлено 
бактеріальний вагіноз, у 17 (22,9%) — хронічний 
рецидивуючий кандидоз. У 27 (36,5%) жінок 
мала місце загроза переривання вагітності в різні 
терміни.

У вагітних І−ІІ груп дані, отримані при ульт‑
развуковому та допплерометричному обсте женнях 
до початку терапії, свідчили про наявність ПД.

У вагітних основної групи зміни товщини, 
структури плаценти у вигляді кальцинозу, 
невідповідність ступеня зрілості плаценти 
до терміну гестації спостерігались в 86,1%, 
66,7%, 75% випадків, відповідно, маловоддя 
діагностовано в 61,1% випадків, єдина артерія 
пуповини у 13,9% (табл. 1).

Групи обстежених жінок були репрезентативні 
за терміном вагітності (середній термін 
вагітності — 32 тижні) та ультразвуковими 
ознаками ПД до початку лікування. Після 
проведеного курсу лікування у пацієнток 
основної групи було відмічено поліпшення 
показника амніотичного індексу (IAP) до 
референтних значень відповідного гестаційного 
терміну у пацієнток основної групи у 1,35 разу 
та групи порівняння у 1,28 разу. IAP основної 
групи до лікування становив 70±11,67, після 
лікування — 95±15,83 (p>0,05). У пацієнток 
групи порівняння показники IAP сягали, 
відповідно, 67±10,9 до лікування та 86±13,9 
(p>0,05) після лікування.

При допплерометрії у вагітних основної групи 
та ознаками ЗРП до призначення лікування 
реєструвалися достовірно підвищені значення 
PI в артеріях пуповини, CMA та маткових 
артеріях (табл. 2).

Для оцінки ефективності лікування використовували 
загально клінічне акушерське обстеження — визначення 
висоти стояння дна матки та вимірювання окружності 
живота, ультразвукову фетометрію, плацентометрію, 

допплерометрічне дослідження матково‑плацентарно‑
плодового кровотоку до лікування, в процесі лікування 
та після отриманої терапії.
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Таблиця 2. ПоКаЗниКи доПлЕРоМЕТРії МаТКоВих аРТЕРій, аРТЕРій ПУПоВини 
Та СЕРЕдньої МоЗКоВої аРТЕРії Плода до ліКУВання

Показник 
кровотоку

і група 
(основна,  
n = 36)

іі група 
(порівняння,  
n = 38)

ііі група
(контрольна,  
n = 31)

Референтні значення 
для даного терміну 
гестації (32 тижні)

Артерії пуповини
PI 1,5 ±0,13ø 1,49 ±0,14# 0,59 ±0,09 Не вище 1,48

Маткові артерії
PI 1,17 ±0,139ø 1,22 ±0,19# 0,99 ±0,18 Не вище 1,04

Середня мозкова артерія
PI 1,58 ±0,43ø 1,63 ±0,43# 0,96 ±0,35 Не вище 1,5
CPR 1,05 ±0,17 1,09 ±0,15 1,7 ±0,2 ≥1

Венозна протока
PI 0,87±0,15ø 0,84 ±0,14# 0,61 ±0,13 Не вище 0, 75

Статистично значущі відмінності між групами (р<0,05): *1‑2; # 2‑3; ø 1‑3.

У допплерометричних показниках І (основної) 
групи встановлено статистично значуще підви‑
щення показників PI в артеріях пуповини до 
1,5±0,13 (p<0,05), що у 2,7 разу перевищує такі 
у ІІІ групі контролю та референтні значення. У 
пацієнток ІІ групи показник PI в артеріях пуповини 
статистично значущо перевищував аналогічні 
показники контрольної групи у 2,7 разу (p<0,05). 
Гемодинамічні порушення супроводжувалися 
підвищенням показників PI в середній мозковій 
артерії плода у вагітних І та ІІ групи, відповідно, 
1,58±0,43 та 1,63±0,43 (p<0,05), що вірогідно 

перевищувало аналогічні показники у групі конт‑
ролю у 1,6 та 1,69 разу.

Підвищення значення СPR у плодів обстежених 
груп вагітних до значень 1,05±0,17 та 1,09±0,15 
вказує на ознаки централізації кровообігу плода 
(p<0,05) що супроводжувалося підвищенням 
значень PI DV до 0,87±0,15 та 0,84±0,14, відповідно 
(p<0,05).
Дані допплерометричних досліджень вагітних 
жінок основної та контрольної груп після лікування 
наведено в таблиці 3.

Таблиця 3. ПоКаЗниКи доППлЕРоМЕТРії аРТЕРій ПУПоВини, СЕРЕдньої МоЗКоВої 
аРТЕРії Плода Та МаТКоВих аРТЕРій ПіСля ліКУВання

Показник 
кровотоку

і група 
(n = 36)

іі група 
(n = 38)

нормативні значення 
для даного терміну 
гестації (35 тижнів)

Артерії пуповини
PI 0,57 ±0,095 0,62 ±0,01 Не вище 1,42

Маткові артерії
PI 0,78 ±0,17 1,22 ±0,18* Не вище 0,97

Середня мозкова артерія
PI 1,92 ±0,32ø 1,99 ±0,32 Не вище 1,40
CPR 1,3 ±0,22 1,01 ±0,19* Не вище 1,25

Венозна протока
PI 0,69±0,1 0,74 ±0,12* Не вище 0,72

Статистично значущі відмінності між групами (р<0,05): *1‑2.
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За даними таблиці 3, в основній групі на фоні 
призначеної комплексної терапії із застосуванням 
комплексного препарату, що містить аргінін, суль‑
фат магнію, кальцій та саліцин (екстракт верби ти‑
трований), відмічалася позитивна динаміка ультра‑
звукових критеріїв з нормалізацією показників PI 
АП 0,57±0,095; PI МА 0,78±0,17; PI СМА 1,92±0,32 з 
нормалізацією СPR до1,3±0,22 та вірогідним зни‑
женням PI DV 0,69±0,1 відповідно до референтних 
значень.

У жінок ІІ групи порівняння значення показників 
залишалися зміненими відповідно до референт‑
них значень — PI МA 1,12±0,18 та PI DV 0,74±0,12, 
що потребувало проведення додаткового курсу 
лікування.

У 23 (63,9%) вагітних основної групи пологи 
відбулись через природні пологові шляхи, у 13 
(36,1%) — шляхом операції кесаревого розтину, з 
них у 4 (11,1%) показанням до операції став дис‑
трес плода. У пацієнток групи порівняння ургентний 
кесарів розтин з приводу дистресу плода здійснили 
у 6 вагітних (15,8%).

Середній термін пологів у вагітних контрольної 
групи становив 39,4±0,9 тижнів, у вагітних І гру‑
пи — 38,1±0,5 тижнів, що більше, ніж у групі 
порівняння — 37,2±0,4 тижнів (p<0,05).

Маса тіла новонароджених в контрольній групі 
становила 3225±245 г, в основній — 2780±293 г, 
у групі порівняння — 2595±195 г (p<0,05).

У жінок основної групи 31 (86%) новонароджених 
народилися в задовільному стані з оцінкою за шка‑
лою Апгар 8–9 балів, у жінок групи порівняння 
8–9 балів за шкалою Апгар отримали 26 (68,4%) 
новонароджених, у контрольній групі — 29 (93,5%). 
Оцінку 6–7 балів отримали 4 новонароджених 
(11,1%) основної групи, 9 (23,7%) групи порівняння 
(p<0,05) та 2 (6,45%) — в групі контролю. 5–6 балів 
за шкалою Апгар отримав 1 (2,8%) новонародже‑
ний основної групи та 3 (7,9%) новонароджених 
групи порівняння.

Дані проведеного дослідження свідчать: викори‑
стання комплексного препарату, що містить аргінін, 

сульфат магнію, кальцій та салі цин (екстракт вер‑
би титрований), в комплексній терапії плацентарної 
дисфункції вагітних із затримкою розвитку плода І 
ступеня сприяє нормалізації порушення кровото‑
ку в системі «мати‑плацента‑плід», поліпшує стан 
плода, дозволяє підготувати плід до своєчасного 
розродження.

доСліджЕння
Обтяжений акушерсько‑гінекологічний анам‑

нез та ускладнений перебіг вагітності є фактора‑
ми ризику виникнення плацентарної дисфункції та 
затримки розвитку плода. Адекватне та своєчасне 
комплексне лікування плацентарної дисфункції 
з використанням сучасних препаратів дає змогу 
уникнути прогресування порушень у системі «мати‑
плацентаплід» у вагітних із затримкою розвитку 
плода І ступеня.

Після проведеного курсу лікування у пацієнток 
основної групи було відмічено покращання показ‑
ника амніотичного індексу до референтних зна‑
чень відповідного гестаційного терміну у пацієнток 
основної групи в 1,35 разу та групи порівняння — 
в 1,28 разу.

У вагітних основної групи відмічалась позитивна 
динаміка ультразвукових критеріїв з нормалізацією 
показників PI АП 0,57±0,095; PI МА 0,78±0,17; PI 
СМА 1,92±0,32 з нормалізацією СPR до1,3±0,22 та 
вірогідним зниженням PI DV 0,69±0,1 відповідно 
до референтних значень. У жінок групи порівняння 
значення показників залишалися зміненими 
відповідно до референтних значень, PI МА 
1,12±0,18 та PI DV 0,74±0,12, що потребувало про‑
ведення додаткового курсу лікування.

Включення до комплексної терапії препарату, що 
містить аргінін, сульфат магнію, кальцій та саліцин 
(екстракт верби титрований), показало свою 
ефективність в корекції порушень, які відбуваються 
в системі «мати‑плацента‑плід» при плацентарній 
дисфункції, та дозволяє рекомендувати запропоно‑
вану комплексну терапію плацентарної дисфункції 
у вагітних із затримкою розвитку плода.
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EuPlacent

Повна інформація знаходиться  
в листку-вкладиші.

Дана інформація призначена 
виключно для професійної діяльності  

фармацевтичних  
та медичних працівників

Synergia Pharm
www.synergia-pharm.com.ua  

Ексклюзивний дистриб’ютор 
ТОВ «СІНЕРДЖІЯ ФАРМ»
м. Тернопіль, вул. Стадниикової, 9, оф. 52
+38 (096) 7 40 42 44

ЗдоРоВа ПлацЕнТа — 
ЗдоРоВий МалЮК

Доплерометрія маткової артерії
Якісна оцінка ефективності функції плаценти

Кожен пакетик EuPlacent містить:

Кальцій 1000 мг

Саліцин
320 мг (відповідає 40 мг 
кислоти 
ацетилсаліцилової)

Сульфат магнію 1000 мг

L‑аргінін 3000 мг

Еуплацент — це комбінований комплекс, 
який використовується як додаткове 
джерело кальцію, саліцину, сульфату 
магнію та L‑аргініну для лікування та/або 
профілактики: 

 y гестозу;
 y коагулопатій, антифосфоліпідного 
синдрому;

 y порушень матково‑плацентарного 
кровообігу  
при деяких станах;

 y невиношування;
 y варикозної хвороби та серцево‑
судинних захворювань під час вагітності

250 
мл

1 саше

1 раз на день

всю вагітність

шукайте в аптеках вашого міста
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перший вітамінно-мінеральний комплекс, спеціально  
розроблений для потреб майбутньої мами та малюка—

Інгредієнти Вміст 1 капсули ДПД* %
ДГК 200 мг —

Фолієва кислота** 400 мкг 200
Біотин 100 мкг 200

Йод 220 мкг 146,66
Марганець 2,5 мг 125

Мідь 1,2 мг 120
Селен 55 мкг 100
Цинк 10 мг 100

Залізо 14 мг 100
Вітамін D3 5 мкг 100

Тіамін 1,1 мг 100
Вітамін В2 1,6 мг 114,28
Вітамін В5 6 мг 100
Вітамін В6 1,4 мг 100
Вітамін В12 2,5 мкг 100

Ніацин 16 мг 100
Лютеїн 3 мг —

Вітамін С 80 мг 100
Вітамін Е 12 мг 100 *Д

ПД
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Інноваційна формула з:
l хлоргексидином
l молочною кислотою
l соком Алоє Вера
l олією чайного дерева
l екстрактом ромашки 

аптечної та диким вівсом

Професійний засіб  
для інтимної гігієни

Рекомендовано:

 в гінекології при частих запальних процесах
 під час вагітності, після пологів та в менструальний період
 при надмірній сухості піхви у клімактеричний період та під час прийому оральних 

контрацептивів (КОК), стресах
 в педіатрії: дерматити перианальної області, атопічні дерматити 
 в побуті: для повсякденної інтимної гігієни жінок та чоловіків, після інтимної близькості, 

після відвідування басейну, занять спортом

надає  
ВідчУТТя СВіжоСТі  

Та КоМфоРТУ
l підтримує та відновлює РН
l має протизапальну 

та заспокійливу дію
l очищує та знезаражує
l захищає від сухості 

та дискомфорту 

www.synergia‑pharm.com.ua


