
ЭКДИСОП  
фитошәрбат 

 

анаболикалық, адаптогендік, сергітетін құрал 

Фармакологиялық әсері: 
Препарат ағзада ақуыздың өндірілуін ынталандырады, ақыл-ой және дене 
белсенділігін арттырады. 
 
Қолданылуы: 
 препарат ауыр жарақаттан, отадан, күйіктен кейін көрсетілген; 
 әртүрлі генездегі кахексия кезінде ақуыз алмасуының бұзылуы (ағзаның 

тозуы); 
 ақуызды жоғалтумен болатын созылмалы аурулар; 
 қарқынды спортпен шұғылданғанда бұлшық ет массасының өсуін 

ынталандыру ретінде қолдануға болады. 
 

Қолдану тәсілі және дозалары: 
Күніне екі рет 2 ас қасықтан тамаққа дейін 30 минут бұрын сумен ішеді.  
Курстың ұзақтығы 10-15 күн.  
 
Шығарылу түрі: 
 120 мл. және 250 мл. шәрбат. 

Ағзаның физиологиялық мүмкіндіктерін ынталандыру, зат алмасу үдерістерін белсендіру, күйзеліс 
агенттерінің жағымсыз әсерін төмендету мақсатында рецидивтің басылу сатысында 
анаболикалық, адаптогендік және сергітуші белсенділігі бар препараттарды қолдану көптеген 
ауруларды емдеу тиімділігін айқындайды. 
 
Анаболикалық препараттардың арасында фитоэкдистероидтар - полигидроксистероидтар 
құрылымды өсімдік қосылыстары ерекше орын алады. Экдистероидтардың анаболикалық әсері 
ерекше емес болып табылады: олар белгілі бір ағзаға тән ақуыздардың биосинтезін белсендіреді, 
бұл анаболикалық реакциялардың үйлесімді ағымына әкеледі және осы заттарды ұзақ уақыт 
қолданғанда улы әсерді тудырмайды. 
 
Фитоэкдистероидтардың көзі болып табылатын өсімдіктер тізімінде тәжі түймебас (Serratula 
coronata L.) жетекші орын алады. 



ECDYSOP  
phyto syrup 

 

anabolic, adaptogenic tonic 

Pharmacological effect: 
The drug stimulates the production of protein in the body, increases mental and 
physical activity. 
 
Used for: 
 the drug is prescribed after severe injuries, surgeries, and burns 
 violation of protein metabolism in cachexia (exhaustion of the body) of various 

genesis 
 chronic diseases accompanied by loss of protein 
 can be used as a stimulator of muscle growth with intensive training. 
 
Dosage and administration: 
2 tablespoons, 2 times per day,  
30 minutes before meal. The course of treatment is 10-15 days. 
 
Form of issue: 
 Syrup 120 ml. and 250 ml. 

The use of drugs that have anabolic, adaptogenic and tonic activity at the stage of recurrence stagnation 
determines the effectiveness of treatment of most diseases. Such drugs stimulate the physiological 
capabilities of the organism, activate metabolic processes, reduce the negative impact of stress agents, 
increase the general resistance of the organism to a wide range of factors. 
 
Among anabolic drugs, phytoecdysteroids, plant compounds with the structure of polyhydroxy steroids, are 
unique. The anabolic action of ecdysteroids is nonspecific: they activate the biosynthesis of proteins 
characteristic of organisms, which leads to a harmonious course of anabolic reactions and is not 
accompanied by toxic effects during prolonged use of these substances. 
 
In the list of plant sources of phytoecdysteroids, one of the leading ones is Serratula coronata L., which 
has sufficient areas of growth in various regions of Kazakhstan. 



ЭКДИСОП  
фитосироп 

 

анаболическое, адаптогенное, тонизирующее средство 

Фармакологическое действие: 
Препарат стимулирует выработку белка в организме, повышает умственную и 
физическую активность. 
 
Показания к применению: 
 препарат показан после тяжелых травм, операций, ожогов; 
 нарушение белкового обмена при кахексиях различного генеза (истощении 

организма); 
 хронические заболевания, сопровождающиеся потерей белка; 
 можно использовать в качестве стимулятора роста мышечной массы, при 

интенсивных занятиях спортом. 
 

Способ применения и дозы: 
Внутрь два раза в день по 2 столовой ложке за 30 мин до еды, запивая водой. 
Длительность курса 10–15 дней.  
 
Форма выпуска: 
 Сироп по 120 мл. и 250 мл. 

Применение препаратов, обладающих анаболической, адаптогенной и тонизирующей 
активностью на стадии стихания рецидива с целью стимуляции физиологических возможностей 
организма, активации метаболических процессов, снижения негативного воздействия 
стрессовых агентов, определяют эффективность лечения большинства заболеваний. 
 
Среди анаболических препаратов особое место занимают фитоэкдистероиды - растительные 
соединения со структурой полигидроксистероидов. Анаболическое действие экдистероидов 
является неспецифическим: они активируют биосинтез белков, характерных для данного 
организма, что приводит к гармоничному течению анаболических реакций и не сопровождается 
токсическими эффектами при длительном применении этих веществ. 
 
В перечне растений - источников фитоэкдистероидов одно из ведущих мест занимает серпуха 
венценосная (Serratula coronata L.). 


