
МІОКСИН 

(MIOXIN®) 

 

Склад: 

активні інгредієнти: 

1 саше містить: міо-інозитолу 2000 мг; фолієвої кислоти 400 мкг; холекальциферолу (вітамін D3) 400 

МО; хрому 40 мкг; банаба (листя Lagerstroemia  Speciosa (L.) Pers., титр. екстракт 1%  коросолієвої 

кислоти)  48 мг. 

допоміжні речовини: сахароза, крохмаль кукурудзяний, масло рослинне. 

 

Властивості. 

МІОКСИН – спеціально розроблений мікронутрієнтний комплекс для жінок репродуктивного віку з 

синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ), який забезпечує оптимальні умови для отримання 

спонтанної овуляції, нормалізації олігоменореї, аменореї та зменшення проявів гірсутизму. 

Дія препарату визначається активними інгредієнтами, які входять до його складу. 

 

Міо-інозитол – сприяє настанню спонтанної овуляції при СПКЯ за рахунок зниження 

інсулінорезистентності при СПКЯ (бере участь у внутрішньоклітинній передачі сигналу та забезпечує 

роботу рецепторів інсуліну, таким чином нормалізуючи чутливість тканин яєчників до інсуліну і 

наступним збільшенням поглинання внутрішньоклітинної глюкози в яєчниках).  

Підвищення концентрації міо-інозитолу у фолікулярній рідині в преовуляторний та овуляторний 

періоди необхіднє для дозрівання фолікулів та є маркером високої якості ооцитів.  

Похідні міо-інозитолу взаємодіють зі специфічними білками, які беруть участь в функціонуванні 

репродуктивної системи та розвитку ембріону.  

 

Фолієва кислота – необхідна для поділу та росту нових клітин в організмі, для синтезу мелатоніну та 

метаболізму декількох важливих амінокислот, бере участь у реплікації ДНК клітин. Для повноцінного 

забезпечення організму фолієвою кислотою слід приймати фолатовмісні препарати, зокрема, 

пацієнткам з репродуктивними намірами, так як дефект нервової трубки (ДНТ) виникає задовго до того, 

коли стає відомо, що вагітність настала. Прийом фолатів слід розпочати задовго до зачаття задля 

забезпечення їх адекватного рівня. Також, фолієва кислота сприяє нормалізації обміну гомоцистеїну. 

 

Холекальциферол (вітамін Д3) – стероїд, за структурою подібний до тестостерону, холестеролу та  

кортизолу. Холекальциферол є важною ланкою в процесах репродукції людини. Бере участь у регуляції 

обміну таких гормонів, як антимюллерів гормон, фолікулостимулюючий гормон, естрадіол та 

прогестерон. Рекомендується пацієнткам з СПКЯ при ожирінні, резистентності до інсуліну, низькому 

рівні антимюллерова гормону та глобуліну, який зв’язує статеві стероїди. 

 

Хром – мікроелемент, бере участь у вуглеводному та жировому обміні; регуляції рівня цукру в крові, 

синтезі глікогену; транспорті білків; сприяє підтримці нормального рівню глюкози в крові.   

Екстракт листя Банаба – містить коросолієву кислоту, яка має гіпоглікемічну дію. Коросолієва 

кислота – пентациклічний тритерпен, який викликає транслокацію білка- переносника глюкози - 

GLUT4, що сприяє  підвищенню дії інсуліну. Коросолієва кислота пригнічує ферментативну активність 

декількох цукрових асоційованих нерецепторних білків тирозин фосфатазів, що покращує 

фосфорилювання рецептора В інсуліну. Також сприяє гліколізу і пригнічує глюконеогенез (через 

збільшену продукцію фруктозо-2,6-бісфосфату). 

 

Показання. 

МІОКСИН призначений для жінок репродуктивного віку з СПКЯ: 

 при ановуляторному безплідді; 

 при недозрілості ооцитів; 

 при гіперандогенії (гірсутизмі); 

 при оліго-, аменореї; 

 при інсулінорезистентності; 

 при полікістозних яєчниках; 

 профілактика гестаційного діабету; 

 



 

Протипоказання. 

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату. 

 

Особливості застосування. 

Перед супутнім прийомом інших вітамінно-мінеральних препаратів обов’язково слід 

проконсультуватися з лікарем. 

 

Спосіб застосування. 

Для перорального застосування. По 1–2 саше на добу. 

 

Тривалість застосування. 

Рекомендований курс прийому від 3 до 6 місяців. Тривалість застосування встановлює лікар. 

 

Побічні реакції. 

Не повідомлялось. 

 

Умови зберігання. 

Зберігати в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від прямого сонячного світла місці при 

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

 

Упаковка. 

По 30 саше у коробці. 

 

Назва та 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 


