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ІНСТРУКЦІЯ 

ANTI-STRESS 

напій заспокійливий  

 

Загальна інформація: Добавка дієтична ANTI STRESS (далі ANTI STRESS) - заспокійливий засіб 

зі збалансованим складом лікарських рослин, який дозволяє взаємно доповнювати один 

одного та посилювати дію у комплексі. Властивість дієтичної добавки визначається переліком 

лікарських рослин що входять до її складу. Це компоненти з переважно седативною дією: 

корінь  скутеларії байкальської і трава материнки звичайної, трава меліси лікарської, квіти та 

плоди глоду, які разом із коренем та травою астрагалу шерстистоквіткового, коренем  родіоли 

рожевої володіють адаптогенною дією. При регулярному вживанні ANTI STRESS сприяє 

седативному, спазмолітичному та адаптогенному ефектах, які зменшують збудливість 

центральної нервової системи. Крім цього ANTI-STRESS сприяє кращому засинанню та 

здоровому сну, а також підвищує активність кровопостачання головного мозку. Корисний при 

початкових проявах астено-невротичних станах.  

ANTI-STRESS виготовлено на основі виноградно-яблучного соку та настою плодів шипшини  

які  багаті на природні вітаміни, мікро- і макроелементи, амінокислоти та біологічно активні 

речовини, що застосовуються як загальнозміцнюючий засіб. 

Опис: розчин світло-солом’яного кольору, солодкий на смак та володіє приємними 

органолептичними властивостями. 

Склад:  вода, сік яблучний концентрований, сік виноградний білий концентрований, корінь 

скутеларії байкальської, листя материнки звичайної, трава меліси лікарської, трава астрагалу 

шерстистоквіткового, корінь родіоли рожевої, квіти та плоди глоду криваво-червоного, листя 

смородини чорної, плоди шипшини собачої. 

ANTI-STRESS здійснює заспокійливу та адаптогенну дію на організм і має в своєму складі: 

плоди Шипшини собачої (Rosa canina L.)1 містять вітаміни: аскорбінову кислоту (вітамін С) – 

до 14% на суху речовину, вітаміни В1, В2, В3, РР, К; каротиноїди: α- і β-каротини, лікопін, 

фітофлуїн, поліцислікопіни А, В і С, криптоксантин, рубіксантин, тараксантин; катехіни: (–)-

епігалокатехін, (–)-галокатехін, (–)-епігалокатехінгалат, (–)-епікатехінгалат; вуглеводи: 

глюкозу, фруктозу, ксилозу, пектинові речовини; флавоноїди: кверцетин, ізокверцитрин, 

тилірозид, кемпферол; лейкоантоціанідини: лейкопеонідин; антоціани: у гідролізаті ціанідин; 

дубильні речовини – до 5%; органічні кислоти: лимонну, яблучну; жирну олію (у насінні), в її 

складі: α- і δ-токофероли, каротиноїди, лінолеву, ліноленова, пальмітинову, міристинову, 

стеаринову кислоти; макро- і мікроелементи: К, Са, Mg, Fe, Mn, Cu, Р, Zn, J. Плоди Шипшини  

                                                            
1 Лікарські рослини / Відп. ред. А. М. Гродзинський. — К., 1990; Саркитов Н. Д. Плодовые и ягодные растения. — М., 

2003. 
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чинять протицинготну, антисклеротичну, протизапальну, жовчогінну дію, активізують 

ферментні системи та окисно-відновні процеси в організмі, позитивно впливають на 

вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів і регенерацію тканин, стимулюють опірність 

організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища, підвищують діурез. Їх 

використовують для профілактики та лікування гіпо- та авітамінозів С і Р,  атеросклерозу, 

нефриту, гострих і хронічних захворювань печінки, кишечника, виразкової хвороби, 

геморагічних діатезів, гемофілії, кровотеч (легеневих, маткових). Хороший терапевтичний 

ефект плоди Шипшини собачої виявляють при пневмонії, бронхоектазах, бронхіальній астмі, 

захворюваннях очей; 

трава Астрагалу шерстистоквіткового (Astragalus dasyanthus Pall.)2 містить основні 

біологічно активні речовини: селен, циклоартани і флавоноїди. Серед флавоноїдів — похідні 

кемпферолу, кверцетину, ізорамнетину: нарцисин (ізорамнетин-3-рутинозид), астрагалозид 

(ізорамнетин-3-глюкозил (1→6)-глюкозид). Циклоартани представлені дазіантогеніном 

(16,23-епокси-24,25,26,27-тетранорциклоартан-3,7,23-тріол), дазіантозидом В (3-О-b-D-

ксилопіранозид дазіантогеніну), дазіантозидом А (дазіантогенін-3-О-β-D-ксилопіранозил-7-О-

β-D-глюкопіранозид); з тритерпенових сапонінів ідентифіковано гліциризинову кислоту. 

Листя Астрагалу шерстистоквіткового виявляє седативну, гіпотензивну та кардіологічну дію. 

Воно поліпшує функціональну діяльність печінки, позитивно впливає на процес згортання 

кровi; 

корінь Родіоли рожевої (Rhodiola rosea L.)3 має фенольні сполуки: фенолоспирти та їхні 

глікозиди: тирозол (n-гідроксифенілетанол) – 0,25% і салідрозид (родіолозид) – 0,51–1,39%; 

органічні кислоти: щавлеву, яблучну, бурштинову, лимонну, галову; метиловий етер галової 

кислоти; глікозиди коричного спирту: розавін – 1–2,5%, розарин, розин; флавоноїди: 

кемпферол, астрагалін, 7-рамнозид кемпферолу, трицин, 5-глюкозид і 7-глюкозид трицину, 

родіонін, родіозин, ацетилродалгін, 8-метилгербацетин; флаволігнан родіолін; дубильні 

речовини пірогалової групи – 15,9–20,25%; антрахінони. Сировина містить також вуглеводи: 

глюкозу і фруктозу – 2,31%, сахарозу – 0,53%, седогептулозу; терпеноїди: розиридин, 

розиридол; ефірну олію – 0,8–0,9%, до складу якої входять коричневий альдегід, цитраль, 

фенілетиловий спирт, β-фенілетилацетат; стероїди: β-ситостерин; алкалоїди; макро- та 

мікроелементи: K, Ca, Mg, Fe, Mn (Р.р. – манганофіл), Zn, Cu, Ti, S, Cl, Br, J, Al, Mo, Se, Ba. 

Застосовують при перевтомі для практично здорових людей,  хворих з астенічним станом 

після соматичних та інфекційних захворювань, при функціональних захворюваннях нервової 

системи. Родіола володіє адаптогенними властивостями, загострює зір і слух, підвищує 

стійкість організму до несприятливих факторів (переохолодження, перегрівання, кисневе 

голодування, різноманітні стреси), послаблює психічне напруження, підвищує розумову і 

фізичну працездатність за рахунок оптимізації енергетичних процесів і стимуляції функцій 

центральної нервової системи; 

листя Материнки звичайної (Origanum vulgare L.)4 містить до 1,2% ефірної олії, до складу якої 

входять: тимол, цимол, карвакрол, α-пінен, камфен, феландрен, дипентен, ліналоол, бі- і 

трициклічні сесквітерпени, геранілацетат, вільні спирти, а також дубильні речовини – 1,9–4%; 

флавоноїди, фенолкарбонові кислоти, алкалоїди, аскорбінова кислота. З Материнки  звичайної 
                                                            
2 Radix Astragali. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 1. 50 pages. Geneva. 1999. 
3 Community herbal monograph on Rhodiola rosea L., rhizoma et radix Final. London (GB): European Medicines Agency, 
Science Medicines Health. 27 March 2012 EMA/HMPC/232091/2011. 
4 Лікарський засіб: Карвеліс. Реєстрація № UA/13314/01/01 від 28.10.2013. Наказ № 916 від 28.10.2013 
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у фазі цвітіння виділено поліфенольні сполуки – 12–20% і 5 флавонових глікозидів. Материнка 

має антиоксидантну, седативну, відхаркувальну, місцеву протизапальну, знеболювальну, 

антисептичну, антигельмінтну дію, стимулює секрецію травних залоз, перистальтику ШКТ і 

жовчовиділення, тонізує міометрій, підвищує сечовиділення, підсилює лактацію, впливає на 

процеси згортання крові; 

трава Меліси звичайної (Melissa officinalis L.)5 містить етерну олію – до 1%, до складу якої 

входять: цитраль – 60%, цитронелаль, мірцен, гераніол, ліналоол, цинеол, альдегіди; дубильні 

речовини – близько 5%; смоли; органічні кислоти: бурштинову, кавову, хлорогенову; 

тритерпенові кислоти: олеанолову, урсолову; вітамін С – 150 мг%, каротин – 7 мг%; не менше 

5% похідних гідроксикоричної кислоти, які мають загальну назву розмаринова кислота; слиз; 

гіркоти; макро- та мікроелементи: K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Cr, Al, Ba, S, Pb, B, концентрують 

Se.6 Меліса звичайна виявляє седативну, спазмолітичну, гіпотензивну, знеболювальну, 

протимікробну, антигістамінну, легку проносну, потогінну дію, регулює статеву діяльність та 

процеси травлення. Її застосовують при порушеннях сну, нервовому перенапруженню, мігрені, 

безсонні, тахікардії, бронхіальній астмі та болісних менструаціях;  

квіти та плоди Глоду криваво-червоного (Crataegus sanguinea Pall.)7  містять основні діючі 

речовини: флавоноїди, фенолокислоти, кумарини, тритерпенові кислоти. У квітках виявлені 

флавоноїди – 0,5–2,5%: гіперозид, кверцетин, вітексин, сапонаретин, орієнтин, гомоорієнтин, 

рамнозиди вітексину; фенолокислоти: кавова, хлорогенова; азотовмісні сполуки: амінохолін, 

ацетилхолін, триметиламін. У квітах синтезуються біозиди, ди- та олігоглікозиди 

лейкоантоціанідинів; похідні флавану: (–) або (+)-епікатехіни, (+)-катехін; олігомери 

дегідрокатехіну; ефірна олія. У плодах виявлено органічні кислоти, вуглеводи та споріднені 

кислоти: цукри, сорбіти, пектинові речовини (1,9–6,1%); вітаміни: аскорбінова кислота 

(вітамін С) – 18–100 мг%, β-каротин – 0,4–2,7 мг%, філохінон (вітамін К); фенольні сполуки: 

антоціани – до 1200 мг%; лейкоантоціани – 400–1500 мг%; катехіни; флавоноли; 

фенолокислоти; кумарини (0,7–3,4%); стерини; тритерпенові кислоти: урсолова, олеанолова, 

кратегова, акантова. Квіти та плоди Глоду криваво-червоного покращують коронарний 

кровоток і перфузію міокарда, чинять позитивну інотропну і дромотропну дію, подовжують 

ефективний рефрактерний період міокарда, знижують периферичний опір судин, посилюють 

седативну дію та покращують сон. Із наявністю у Глоду криваво-червоного флавоноїдних і 

тритерпенових з'єднань пов'язано також спазмолітичний та гіпотензивний ефект; 

корінь Скутеларії байкальської (Scutellaria baicalensis Georgi)8, що містить флавоноїди: 

байкалін, байкалеїн, вогонін і скутеляреїн, сапоніни, ефірні олії, алкалоїди, крохмаль, дубильні 

речовини, смоли. Саме флавоноїди зумовлюють широкий спектр цілющих властивостей 

Скутеларії. Байкалін пригнічує перекисне окислення ліпідів у 375 разів сильніше, ніж вітамін Е 

. Вогонін проявляє нейропротекторну і анксіолітичну дію завдяки своїй вираженій 

спорідненості з активними бензодіазепіновими центрами ГАМК-ергічних рецепторів . Тому 

                                                            
5 Folium Melissae. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 2. 180 pages. Geneva. 2004. 
6 БСЭ — М., 1974. — Т. 16; Лікарські рослини / Відп. ред. А.М. Гродзинський. — К., 1992.; Mimica-Dukic N., Bozin B., Sokovic 
M. et al. Antimicrobial and Antioxidant Activities of Melissa officinalis L. (Lamiaceae) Essential Oil // J. Agric. Food. Chem. — 
2004. — 52(9); Patora J., Klimek B. Flavonoids from lemon balm (Melissa officinalis L., Lamiaceae) // Acta Pol. Pharm. — 2002. — 
Mar. — Apr.; 59(2). 
7 European Union herbal monograph on Crataegus spp., folium cum floreFinal. London (GB): European Medicines Agency, 
Science Medicines Health. 5 April 2016. EMA/HMPC/159075/2014 
8  Radix Scutellariae.WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 3. 314 pages. Geneva. 2007. 
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корінь Скутеларії байкальської застосовують при неврозах та артеріальній гіпертензії. Разом з 

цим є дані про її ефективність  як антиоксиданту, благотворний вплив на функції ЦНС та інші 

фармакологічні властивості. Заспокійлива дія Скутеларії байкальської в багато разів сильніша 

від Валеріани звичайної та Собачої кропиви. Весь комплекс біологічно активних речовин 

Скутеларії байкальської має спазмолітичну властивість, здійснює  заспокійливу дію та знижує 

артеріальний тиск. Ще одна дивовижна властивість цієї рослини полягає в її здатності 

інгібувати утворення метастазів; 

листя Смородини чорної  (Ribes nigrum L.)9 містять вітаміни: вітамін С – до 697 мг% на сиру 

вагу, вітаміни В1, В2, В6, ВС, Е, К; каротиноїди; вуглеводи: седогептулозу, глюкозу, фруктозу; 

полісахариди (галактоарабани) – до 10%; органічні кислоти: щавлеву, яблучну, лимонну, 

бурштинову; фенольні сполуки: фенол, фенолоспирти: тирозол; похідні бензойної кислоти: 

галову кислоту і метилгалат; гідроксикоричні кислоти: n-кумарову, кавову, ферулову, 

хлорогенову, неохлорогенову; кумарини: умбеліферон, герніарин, скополетин; катехіни: 

катехін, галокатехін; флавоноїди – до 2,44%: флавоноли: кемпферол, астрагалін, 3-рутинозид 

кемпферолу, 3-глюкоксилозид кемпферолу, кверцетин, ізокверцитрин, рутин, мірицетин, 

ізомірицитрин; дубильні речовини; етерну олію – 0,02–0,75%: Δ3-карен, каріофілен, n-цимен-8-

ол, ліналоол, гераніол, лимонен, β-феландрен, цимол, пінен, сабінен, δ-елемен, метилсаліцилат, 

бензальдегід, метилетилбензоат; іридоїди: асперулін; амінокислоти: аланін, валін, лейцин, 

ізолейцин, метіонін, фенілаланін, гліцин, серин, треонін, тирозин, аспарагінову та глутамінову 

кислоти, лізин, аргінін, гістидин; ціаногенні сполуки; фосфоліпіди: лецитин; стероїди: β-

ситостерин; жирну олію – 1,58%, у складі якої є олеїнова, пальмітинова, міристинова, лінолева, 

ліноленова, стеаринова, пальмітолеїнова кислоти; ферменти; макро- і мікроелементи: K, Ca, 

Mg, Fe, Na, Mn, Cu, Zn, P, Co, Mo, Cr, Al, V, Se, Ni, Sr, Pb, B. Смородина має яскраво виражену 

загальнозміцнюючу дію: здатність підвищувати окислювально-відновні процеси в організмі, 

активізувати низку ферментних систем, стимулювати синтез гормонів, сприятливо впливати 

на карбоновидний обмін та проникність судин.  Листя Смородини чорної  також доцільно 

використовувати для профілактики порушень ритму серця, гіпертонічної хвороби, 

кардіоневрозів. 

Вміст:  

Біологічно активних речовин в 100 мл напою:  не менше 1 мг флавоноїдів.  

Харчова (поживна) цінність на 100 мл напою: білки - 0,0 г, жири - 0,0 г, вуглеводи – 9,8 г. 

Енергетична цінність (калорійність) на 100 мл напою: 39,2 ккал (164 кДж). 

 

Властивості: 

 відновлює і зміцнює нервову систему; 

 зменшує збудливість центральної нервової системи; 

 має загальнозміцнюючу дію; 

 снодійну дію; 

 седативну та тонізуючу дію; 

 кардіотонізуючу дію; 

                                                            
9 European Union herbal monograph on Ribes nigrum L., folium Draft. London (GB): European Medicines Agency, Science 
Medicines Health. 31 January 2017. EMA/HMPC/745353/2016 
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 антиспазматичну дію; 

 гіпотензивну дію; 

 посилює дію снодійних. 

Рекомендації щодо застосування: допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування, а 

також для профілактики функціональних розладів нервової і серцево-судинної системи: 

нервового збудження, нервового виснаження, дратівливості, занепокоєння, безсоння, 

неврастенічного синдрому, порушення з боку серцево-судинної системи та інших станів, які 

потребують призначення седативних засобів. 

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: Дорослим рекомендовано приймати 

всередину по 200 мл тричі на день перед прийомом їжі на протязі 21 дня, повторні курси 

проводять через 10-15 днів.   

Умови зберігання: зберігати в місці, не доступному для дітей за температури не вище +3–5оС. 

При зберіганні можливим є  випадання осаду, що не впливає на властивості напою. 

Термін зберігання:  24-48 години.  

Місце виробництва: Лабораторія медичної ботаніки Національного ботанічного саду імені М. 

М. Гришка НАН України. 

Виробник: ТОВ «Шльосем Україна». 

Не містить доданого цукру і будь-яких цукрозамінників, без консервантів, без синтетичних 

барвників і ароматизаторів, без ГМО.   

Розроблено: Sh&S Ukraine, Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка 
Національної  академії  наук України. 
ТУ У 10.8-35509650-001:2018 схвалено Протоколом експертизи № 3/8-А-3119-18-66404Е від 

02.08.2018р. комісії при головному державному санітарному лікареві України "Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя 

Міністерства охорони здоров'я України". 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від  08.08.2018, № 602-123-20-

2/34976. 


