
Розширена інформація для споживача 

 

МЕЗІКС 

(MESIX®) 

 

Склад: 

активні інгредієнти:   

1 таблетка містить: 

D-кайро-інозитолу 100 мг, вітаміну К2 45 мкг, L-5-

метілтетрагідрофолату 200 мкг, червоного ферментованого рису 100 

мг (містить 3 мг монаколіну К), екстракту бергамоту (Citrus bergamia 

Risso, 25% флавоноїдів) 250 мг; 

Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, кремнію діоксид, 

магнієва сіль жирних кислот, монодигліцериди  жирних кислот. 

 

Основні фізико-хімічні властивості: 

Таблетки. 

 

Властивості. 

МЕЗІКС –  призначений для комплексної терапії синдрому 

полікістозних яєчників (СПКЯ) асоційованного  з метаболічним 

синдромом . МЕЗІКС знижує прояви гірсутизму  (надмiрний  ріст 

волосся на тiлi  й обличчi) у жінок з СПКЯ  , сприяє нормалізації 

менструального циклу при дисменореї та покращує чутливість до 

інсуліну. МЕЗIКС   також знижує  ризик  серцево-судинних 

захворювань у пацієнток з наявною гіперандрогенією при СПКЯ. 

МЕЗІКС, завдяки синергічно діючим інгредієнтам, може бути 

рекомендований при метаболічному синдромі  при цукровому діабеті 

ІІ типу. 

Дія препарату визначається діючими речовинами, які входять до його 

складу. 

D-кайро-інозитол – один з стереоізомерів  інозитолу, який сприяє  

активації другої сигнальної системи та інсулінових рецепторів. 

Вважається найбільш активним регулятором метаболізму глюкози, 

виступаючи, як сильний медіатор, підвищує чутливість до інсуліну 

при інсулінорезистентності. Нормалізує менструальний цикл. D-

кайро-інозитол знижує загальний і вільний тестостерон,  знижуючи 

таким чином прояви гірсутизму у жінок з СПКЯ. 



L-5-метілтетрагідрофолат (метілфолат) - знижує підвищений рівень 

гомоцистеїну в крові, надлишкова концентрація якого може привести 

до розвитку серцево-судинних захворювань.  

Екстракт бергамоту – містить флавоноїди (нарінгін, нео,- 

еріоцитрін, неогесперідин та ін.), які сприяють зниженню рівня 

холестерину та тригліцеридів.  Гіполіпідемічний ефект флавоноїдів 

обумовлений інгібуванням окислення ліпопротеїнів низької щільності 

(ЛПНЩ) та підвищенням  зворотнього захоплення ЛПНЩ, що сприяє 

профілактиці серцево-судинних катастроф (iнфаркти, iнсульти). 

Флавоноїди екстракту бергамоту мають антиоксидантну дію, завдяки 

чому впливають на основні шляхи розвитку та прогресування 

цукрового діабету, які пов’язані з окисним стресом: 

інсулінорезистентність, порушення секреції інсуліну, прогресування 

ангіопатій. Мають гіпоглікемізуючу дію. Сприяють підвищенню 

чутливості до інсуліну та покращенню секреторних можливостей 

інсулярного апарату при цукровому діабеті ІІ типу.   

Монаколін К - фітостатин, який має гіполіпідемічну дію. За рахунок 

інгібування ферменту 3-гідроксі‑3-метіл-глутаріл-коєнзим А-

редуктази, пригнічує синтез холестерину та знижує його рівень в 

крові. Знижує рівень ЛПНЩ. Знижує ризик серцево-судинних 

ускладнень.  

Вітамін К2 - жиророзчинний вітамін. Стимулює синтез CLA-білків, 

які забезпечують метаболізм кальцію та попереджують відкладання 

кальцію в ендотелії, уникаючи кальцинозу судин. Вітамін К2 

підвищує ефективність профілактики серцево-судинних захворювань 

і остеопорозу. Вітамін К2, у його найбільш активній та стабільній 

формі менахінон-7 регулює кальцієвий гомеостаз, зменшуючи 

кальцинування стінок артерій. Бере участь в синтезі 

аденозинтрифосфорної кислоти та креатин-фосфату. Сприяє 

перетворенню глюкози в глікоген. 

 

Показання. 

 Синдром полікістозних яєчників  

-інсулінорезистентність, абдомiнальне ожирiння   

-нерегулярність менструального циклу, ановуляцiя 

-дисменорея (оліго-/аменорея) 

- гірсутизм ( надмiрний  рост волосся на тiлi  й обличчi) та 

акне, як прояви гіперандрогеніі 

 



 Метаболічний синдром асоційований з СПКЯ (дисліпідемія, 

гіперхолестеринемія,  гіперінсулінемія,). 

 Серцево-судинна патологія при СПКЯ 

 Метаболічний синдром  при цукровом діабеті II типу 

(інсулінорезистентність, гіперхолестеринемія). 

 

Протипоказання. 

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату, 

вагітність, період лактації, дитячий вік. 

 

Особливості застосування. 

Перед супутнім прийомом  інших гіполіпідемічних препаратів слід 

обов’язково проконсультуватися з лікарем. 

 

Спосіб застосування. 

Для перорального застосування. 

По 1-2 таблетки на добу, запиваючи водою під час вживання їжі.  

 

Тривалість застосування. 

Рекомендований курс прийому становить 3-6 місяців. Тривалість 

застосування встановлює лікар. 

 

Побічні реакції. 

Не повідомлялось. 

 

Термін придатності. 2 роки. 

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного 

на упаковці. 

 

Умови зберігання. 

Зберігати в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла 

місці при температурі не вище 25 °С.  Зберігати у недоступному для 

дітей місці. 

 

Упаковка. 

По 10 таблеток у блістери. По 2 блістери в упаковці. 

 

Назва і місцезнаходження виробника.  
PharmaSuisse Laboratories S.r.l., Італія.  



Вул. Буонарроті, 35 – 20145, Мілан, Італія/ Via Buonarroti 35 – 20145 

Milano, Italia. 

 

Ексклюзивний імпортер в Україні: ТОВ «Клімед Україна». м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 62, оф. 58А,  

тел.: +38044 228 47 17, http://kleemed.com.ua 


