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Листок-вкладыш
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

Биологически активная добавка к пище «Андродоз»
Форма выпуска: капсулы массой 503 мг. По 10 капсул в блистере, 6 или 
12 блистеров в картонной пачке.
Состав: аргинин (L-аргинина альфа-кетоглюторат), капсула (желатин, краситель 
оксиды и гидроксиды железа, краситель титана диоксид, краситель азорубин), 
L-карнитин (карнитина тартрат), наполнитель лактозы моногидрат, L-карнозин, 
глицирризиновая кислота (экстракт корня солодки 17 % глицирризиновой кислоты), 
цинк (цинка лактат), селен (селенсодержащие дрожжи 0,2 %), коэнзим Q10, витамин 
E (DL-альфа-токоферола ацетат 50 %), витамин А (ретинола ацетат 500000 ЕД/г).
Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на 
активность и внимание детей.
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Содержание в суточной норме 
потребления (4 капсулы по 503 мг) / 

Тəуліктік тұтыну нормасындағы 
қамтылым (503 мг-нан 4 капсула)

% от рекомендуемого уровня суточного потребления 
или от адекватного1 уровня потребления / Тəуліктік 

тұтынудың ұсынылатын деңгейінен немесе тұтынудың 
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Активный компонент / 
Белсенді компонент

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – 
источника L-карнитина, глицирризиновой кислоты, карнозина, коэнзима Q10, 
дополнительного источника витаминов А и Е, цинка и селена, содержащей 
L-аргинин.
Условия реализации: населению. Места реализации определяются 
национальным законодательством государств-членов Евразийского 
экономического союза.
Рекомендации по применению: взрослым мужчинам по 2 капсулы 2 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.  После 2-х недельного 
перерыва прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, 
недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.
Наименование и место нахождения изготовителя: «Walmark a.s.», 
Oldrichovice 44, 739 61 Trinec, Чешская Республика.
Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей / 
импортер: ТОО «ДО «Нижфарм-Казахстан», 050011, Республика Казахстан, 
г. Алматы, проспект Сүйінбай, д. 258В, тел.: (727) 2222-100, факс: (727) 
398-64-95, e-mail: almaty@stada.kz
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.004822.12.21 
от 20.12.2021 г.
Не является лекарством. 

Дополнительная информация
Одной из ключевых проблем андрологии является мужское бесплодие, которое 
является причиной 30 – 50 % бесплодных браков.
Идиопатическое (или имеющее необъяснимое происхождение) нарушение 
способности мужского организма вырабатывать здоровую сперму составляет 
основную причину мужского бесплодия (до 50%, по данным масштабных 
международных исследований с участием 7 стран (Seven Countries Study). 
Процесс образования и созревания сперматозоидов (сперматогенез) сложен и 
многокомпонентен, длится несколько недель и легко подвергается 
негативному влиянию.  
Идиопатическое бесплодие в настоящее время связывают с нарушением 
антиокислительной активности спермы, вызванной недостатком аминокислот, 
витаминов, микронутриентов, коэнзимов и ряда других необходимых биологически 
активных компонентов наряду с внешними вредными воздействиями 
(интоксикациями, перегреванием, плохими экологическими условиями и т.п.).
При планировании зачатия естественным путем рекомендуется принимать 
антиоксидантные комплексы от 1 до 12 мес. (оптимально начинать прием 
за 3 мес. до предполагаемого оплодотворения, продолжать – до наступления 
беременности).
В процессе подготовки к вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО, 
ИКСИ), для повышения эффективности процедуры, рекомендуется принимать 
антиоксидантные комплексы в течение 1 мес. (начинать прием не позднее, чем 
за 1 мес. до проведения процедуры).
Андродоз представляет собой сбалансированную комбинацию 
9 активных веществ, повышающих качество спермы, воздействуя на различные 
звенья развития нарушений сперматогенеза, что особенно важно, учитывая 
полиэтиологичность (одновременное наличие нескольких причин) данного 
состояния. 
Компоненты Андродоза проявляют синергизм, т.е. при использовании в 
комбинации действуют намного сильнее и достигают выраженного эффекта 
в гораздо более низких дозах, чем при применении этих биологически активных 
веществ по отдельности.
Оксидативный, или окислительный, стресс – это патологическое состояние, 
происходящее в нашем организме на клеточном уровне, при котором клетка 
подвергается разрушительному воздействию активных форм кислорода 
(свободных радикалов). Сегодня как никогда актуальна проблема негативного 
влияния свободных радикалов на репродуктивную функцию у мужчин.   
Особенно перспективным для предотвращения оксидативного стресса и 
снижения его негативного влияния на сперматогенез является совместное 
одновременное применение жирорастворимых и водорастворимых 
антиоксидантов.
Состав Андродоза представлен наиболее актуальными антиоксидантами, 
необходимыми в процессе сперматогенеза. Применение комплекса позволяет 
поддерживать здоровое состояние репродуктивной системы мужчин.

Характеристика отдельных компонентов Андродоза  
L-карнитин
В мужской половой системе L-карнитин концентрируется в придатке яичка и 
сперматозоидах. Это природное витаминоподобное вещество (витамин В11 или 
витамин Т), которое обеспечивает энергией весь процесс сперматогенеза 
(процесс создания сперматозоидов) и напрямую влияет на способность 
мужчины к зачатию ребенка. L-карнитин способен подавлять оксидативный 
стресс, который имеет важное значение в развитии идиопатического мужского 
бесплодия. Прием L-карнитина улучшает подвижность и увеличивает выработку 
сперматозоидов.
L-аргинин 
Является биологически активным изомером условно незаменимой аминокислоты 
аргинина. Белки семенной жидкости до 80% состоят из L-аргинина, в связи с чем 
данная аминокислота занимает важнейшее место в половой сфере мужчин, и 
дефицит ее может привести к нарушению сперматогенеза и бесплодию. Прием 
L-аргинина благотворно влияет на здоровье предстательной железы и 
усиливает сперматогенез (увеличивает производство и качество спермы). Кроме 
того, L-аргинин активно участвует в регуляции половой функции, являясь 
предшественником оксида азота, поддерживает хороший ток крови в мужских 
половых органах, способствует нормализации эрекции.
Коэнзим Q10 (убихинон)
Является важнейшим элементом синтеза биохимических носителей энергии. 
Прием коэнзима Q10 эффективен при высоких физических нагрузках, повышает 
выносливость.
Коэнзим Q10 является мощным антиоксидантом, кроме того, он обладает 
способностью восстанавливать активность других антиоксидантов, в частности, 
витамина Е (α-токоферола). 

Коэнзим Q10 обладает доказанным клиническими исследованиями синергизмом 
с L-карнитином.
Благодаря вышеперечисленным свойствам, данное вещество способствует 
увеличению выработки сперматозоидов и улучшает их подвижность.
L-карнозин
Является природным компонентом тканей человека, мощным водорастворимым 
антиоксидантом. При этом L-карнозин также усиливает эффект жирорастворимых 
антиоксидантов, таких, например, как витамин Е (α-токоферол).
В эксперименте нейтрализует тяжелые металлы, предотвращает отравление 
организма различными токсинами. Показано, что L-карнозин защищает 
репродуктивную систему от вредных воздействий, стимулирует сперматогенез и 
улучшает подвижность сперматозоидов. 
Селен (обогащенные селеном дрожжи)
Селен, находящийся в натуральной пищевой – органической форме, имеет 
наибольшую усвояемость организмом человека. 
Селен – жизненно необходимый микроэлемент, участвующий во всем жизненном 
цикле – от зачатия до старения и входящий в состав ряда гормонов и ферментов, 
связанных практически со всеми органами и системами организма человека. 
Селен – мощный антиоксидант, основная роль которого – подавление процесса 
окисления липидов и защита клеток от разрушающего действия свободных 
радикалов. В эксперименте способен защищать сперматогенез при острых и 
хронических интоксикациях. Имеет выраженный синергетический эффект с 
витаминами А и Е, уменьшает их распад, снижая при этом потребность 
организма в данных витаминах.  
Селен необходим для нормального функционирования половой системы мужчин.
Применение селена в органической форме наиболее физиологично, обеспечивает 
постепенное, независимое от содержания витаминов всасывание в кишечнике, 
а также равномерное содержание в плазме крови данного микроэлемента 
в течение длительного времени (создается депо селена в организме).
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra)
Корни и корневища солодки содержат глицирризиновую кислоту, а также 
флавоноиды, в совокупности оказывающие противовирусное, противогрибковое, 
противовоспалительное, противоаллергическое, иммуномодулирующее, 
тонизирующее действие.
Глицирризиновая кислота подавляет активность компонента свертывающей 
системы – тромбина, в том числе присутствующего в сперме и участвующего 
в процессе сгущения эякулята, обладает муколитическим действием (разжижает 
мокроту), стимулирует выработку гормона секретина, способствующего разжижению 
секретов панкреатических протоков, желчных путей, бруннеровских желёз.
Цинка лактат
Является молочнокислой формой цинка, наиболее легко усваиваемой в 
пищеварительном тракте.
Цинк – жизненно важный микроэлемент, который можно обнаружить 
практически в любых тканях организма. Цинк абсолютно необходим для 
клеточного дыхания, утилизации кислорода, воспроизведения генетического 
материала (ДНК и РНК), поддержания целости клеточных стенок и обезвреживания 
свободных радикалов.
В организме человека цинк концентрируется во всех органах и тканях, в т.ч. 
яичках, придатках яичек, в предстательной железе, в достаточно большом 
количестве содержится в сперме.
Цинк – один из наиболее важных микроэлементов для нормального 
функционирования мужской репродуктивной системы, поскольку он запускает и 
поддерживает процессы производства мужского полового гормона – тестостерона, 
и активизирует сперматогенез. 
Цинк активирует глутатионпероксидазу, которая необходима для нормального 
созревания и подвижности сперматозоидов, а также участвует в регуляции 
активности других ферментов спермоплазмы, способствует регуляции 
процессов коагуляции и разжижения эякулята.
Этим объясняется развитие бесплодия, замедление процессов полового созревания 
и снижение сексуальных способностей, возникающих при дефиците цинка. 
Дефицит цинка часто развивается при повышенном выведении данного 
микроэлемента под влиянием стрессов, электромагнитного излучения (при 
работе за компьютером, длительном пребывании рядом с включенным 
телевизором и т.п.), а так же под воздействием ядовитых веществ, тяжелых 
металлов, пестицидов и других загрязнений окружающей среды.
Цинк и витамин A биохимически взаимозависимы: витамин А способствует 
усвоению цинка, а без цинка невозможно усвоение витамина А. Одновременный 
прием цинка и витамина А актуален при мужском бесплодии и аномалиях 
сперматогенеза, обусловленных различными факторами, в частности 
инфекционными заболеваниями, влиянием профессиональных вредностей, 
действием ионизирующего излучения. 
Витамин Е (α-токоферол)
Является важным элементом антиоксидантной системы: предотвращает 
повреждение клеточных стенок, нейтрализуя пероксид водорода и другие 
активные формы кислорода; необходим для роста новых клеток, для 
нормального функционирования иммунной системы.
Доказано, что прием витамина Е снижает «тяжесть» окислительного стресса 
в ткани яичек, повышает подвижность сперматозоидов и положительно влияет 
на их способность проникать в яйцеклетку.
Витамин E обладает эффектом синергизма с ретинолом и с селеном, т.е. при 
одновременном приеме эти вещества проявляют выраженную эффективность 
в более низких дозах, чем при употреблении по отдельности, за счет взаимного 
предотвращения окисления (разрушения) как в кишечнике, так и в тканях. 
Витамин А (ретинол)
Важное звено антиоксидантной системы, защищающее клеточные мембраны от 
окисления, влияет на синтез белков и поддерживает репродуктивные функции. 
Наличие витамина А в семенной жидкости также необходимо для нормального 
сперматогенеза и поддержания подвижности сперматозоидов.
Улучшает усвоение цинка и усиливает его антиоксидантное действие.
По результатам Многоцентрового открытого исследования эффективности 
и безопасности многокомпонентного комплекса «АндроДоз», у пациентов с 
патоспермией, 2013 г.*,                            
Открытого сравнительного исследования эффективности и безопасности 
многокомпонентного комплекса «АндроДоз» у пациентов с идиопатической 
патоспермией, 2013 г.**,
А так же  по данным наблюдательного исследования эффективности и 
безопасности комплекса «Андродоз» у пациентов с идиопатическим 
бесплодием,  2016 г.***
Андродоз: 
 способствует улучшению подвижности сперматозоидов и количества 

жизнеспособных форм
 способствует снижению вязкости эякулята 
 влияет на увеличение уровня тестостерона
Комплекс может применяться в качестве биологически активной добавки к пище*:
 при снижении подвижности и оплодотворяющей способности сперматозоидов
 при ухудшении репродуктивной функции у мужчин
 при подготовке к применению вспомогательных репродуктивных технологий 

в терапии бесплодия (ЭКО, ИКСИ) 
* Научные центры:
• Факультет фундаментальной медицины Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва; 
• Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва;
• Новосибирский государственный медицинский университет;
• Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург;
• Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова», г. Санкт Петербург;

• Краснодарский государственный медицинский университет;
• Омская государственная медицинская академия;
• Казанский государственный медицинский университет;
• Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 

Клинико-диагностический центр «Здоровье», г. Ростов-на-Дону.
** ГБУЗ АО ГКБ №2 г. Астрахань.
*** Божедомов В.А., Липатова Н.А., Божедомова Г.Е. и др. Применение 
комплекса нутриентов для лечения мужского бесплодия // 
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Қосымша парақ
(ТҰТЫНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ)

«Андродоз» тағамға биологиялық белсенді қоспа
Шығарылу түрі: салмағы 503 мг капсулалар. Блистерде 10 капсуладан, картон 
қорапшасында 6 немесе 12 блистер.
Құрамы: аргинин (L-аргинин альфа-кетоглютораты), капсула (желатин, бояғыш 
темір оксидтері мен гидроксидтері, титан бояуы диоксид, бояғыш азорубин), 
L-карнитин (карнитин тартраты), лактоза толтырғышы моногидрат, L-карнозин, 
глицирризин қышқылы (мия тамыры сығындысы 17 % глицирризин қышқылы), 
мырыш (мырыш лактаты), селен (құрамында 0,2 % ашытқы бар), коэнзим Q10, 
Е дəрумені (DL-альфа-токоферол ацетаты 50 %), А дəрумені (ретинол ацетаты 
500000 Б/г).
Құрамында балалардың белсенділігі мен зейініне теріс əсер етуі мүмкін бояғыш 
қамтылған.

Қолдану саласы: L-карнитин, глицирризин қышқылы, карнозин, Q10 коэнзим 
көзі, А жəне Е дəрумендерінің, құрамында L-аргинин бар мырыш пен селеннің 
қосымша көзі, тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде.
Іске асыру шарттары: халыққа. Іске асыру орындары Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ұлттық заңнамасында айқындалады.
Қолдану бойынша ұсыныстар: ересек ер адамдарға тамақтану кезінде күніне 
2 рет 2 капсуладан. Қабылдау ұзақтығы – 1 ай. 2 апталық үзілістен кейін 
қабылдауды қайталауға болады.
Қолданар алдында дəрігермен кеңесу ұсынылады.
Қарсы көрсетілімдер: өнім компоненттеріне жеке көтере алмаушылық.
Сақтау шарттары: құрғақ, тікелей күн сəулесінен қорғалған, 25 °C аспайтын 
температурада балалардың қолы жетпейтін жерде.
Дайындаушының атауы жəне орналасқан жері: «Walmark a.s.», Oldrichovice 44, 
739 61 Trinec, Чех Республикасы.
Тұтынушылардан шағымдарды қабылдауға уəкілетті ұйым / импорттаушы: 
«ДО «Нижфарм-Казахстан» ЖШС, 050011, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Сүйінбай даңғылы, 258В үй, тел.: (727) 2222-100, факс: (727) 398-64-95, 
e-mail: almaty@stada.kz
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
20.12.2021 ж. № RU.77.99.11.003.R.004822.12.21 мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі.
Дəрі болып табылмайды.

Қосымша ақпарат
Андрологияның негізгі мəселелерінің бірі – ерлердің бедеулігі болып табылады, 
бұл бедеулік некелердің 30-50 % себебі болып табылады.
Идиопатиялық (немесе түсініксіз шығу тегі бар) еркек денесінің сау шəует 
жасушаларын шығару қабілетінің бұзылуы ерлер бедеулігінің (7 елдің (Seven 
Countries Study) қатысуымен ауқымды халықаралық зерттеулердің деректері 
бойынша 50 % дейін) негізгі себебін құрайды. 
Шəует жасушаларының пайда болуы мен жетілу процесі (сперматогенез) 
күрделі жəне көп компонентті, бірнеше аптаға созылады жəне теріс əсерге оңай 
ұшырайды.
Идиопатиялық бедеулік қазіргі уақытта сыртқы зиянды əсерлермен (интоксикация, 
қызып кету, нашар экологиялық жағдайлар жəне т.б.) қатар аминқышқылдарының, 
дəрумендердің, микронутриенттердің, коэнзимдердің жəне басқа да қажетті 
биологиялық белсенді компоненттердің болмауынан туындаған шəует 
жасушаларының антиоксиданттық белсенділігінің бұзылуымен байланысты.
Ұрықталуды табиғи түрде жоспарлау кезінде антиоксидантты кешендерді 
1 айдан 12 айға (қабылдауды күтілетін ұрықтанудан 3 ай бұрын бастау жəне 
жүктілік басталғанға дейін ішуді жалғастыру оңтайлы) дейін қабылдау ұсынылады.
Қосалқы репродуктивтік технологияларға (ЭКҰ, ИКСИ) дайындық процесінде 
рəсімнің тиімділігін арттыру үшін антиоксиданттық кешендерді 1 ай (рəсімді өткізуге 
дейін 1 айдан кешіктірмей қабылдауды бастау) ішінде қабылдау ұсынылады.
Андродоз-бұл шəует жасушаларының сапасын арттыратын, сперматогенез 
бұзылыстарының дамуының əртүрлі буындарына əсер ететін 9 белсенді 
заттардың теңдестірілген үйлесімін білдіреді, бұл осы жағдайдың полиэтиленизмін 
(бір уақытта бірнеше себептердің болуы) ескере отырып, өте маңызды.
Андродоздың компоненттері синергияны көрсетеді, яғни комбинацияда 
қолданған кезде олар əлдеқайда күшті əрекет етеді жəне осы биологиялық 
белсенді заттарды жеке-жеке қолданғаннан гөрі əлдеқайда төмен дозаларда 
айқын əсерге жетеді.
Оксидативті немесе тотығу күйзелісі-бұл біздің ағзамызда жасуша деңгейінде 
болатын патологиялық жай-күй, онда жасуша оттегінің белсенді нысандарының 
(бос радикалдардың) деструктивті əсеріне ұшырайды. Бүгінгі таңда ер 
адамдардың репродуктивті функциясына еркін радикалдардың теріс əсері 
мəселесі бұрынғыдан да өзекті. Əсіресе тотығу күйзелісін болдырмау жəне 
оның сперматогенезге теріс əсерін азайту үшін майда еритін жəне суда еритін 
антиоксиданттарды бір мезгілде қолдану перспективалы болып табылады.
Андродоздың құрамы сперматогенез процесінде қажет ең маңызды 
антиоксиданттармен ұсынылған. Кешенді қолдану ерлердің репродуктивті 
жүйесінің сау күйін сақтауға мүмкіндік береді.

Андродоздың жеке компоненттерінің сипаттамасы 
L-карнитин
Ерлердің жыныстық жүйесінде L-карнитин ұрық қосымшаларында жəне шəует 
жасушаларында шоғырланған. Бұл табиғи дəрумен тəрізді зат (В11 дəрумені 
немесе Т дəрумені), ол сперматогенездің бүкіл процесін (шəует жасушаларын құру 
процесі) энергиямен қамтамасыз етеді жəне ер адамның бала көтеру қабілетіне 
тікелей əсер етеді. L-карнитин идиопатиялық ерлер бедеулігін дамытуда маңызды 
болып табылатын тотығу күйзелісін басуға қабілетті. L-карнитинді қабылдау 
қозғалғыштығын жақсартады жəне шəует жасушаларын көбейтеді.
L-аргинин 
Бұл шартты маңызды амин қышқылы аргининінің биологиялық белсенді 
изомері болып табылады. Шəует сұйықтығының ақуыздары 80 %-ға дейін 
L-аргининнен тұрады, осыған байланысты бұл амин қышқылы ерлердің жыныс 
аймағында маңызды орын алады жəне оның жетіспеушілігі сперматогенездің 
бұзылуына жəне бедеулікке əкелуі мүмкін. L-аргинин қабылдау қуық асты 
безінің денсаулығына пайдалы əсер етеді жəне сперматогенезді күшейтеді 
(шəует жасушаларының өндірісі мен сапасын арттырады). Сонымен қатар, 
L-аргинин жыныстық функцияны реттеуге белсенді қатысады, азот оксидінің 
прекурсоры бола отырып, ерлердің жыныс мүшелерінде жақсы қан ағымын 
қолдайды жəне эрекцияны қалыпқа келтіруге көмектеседі.
Коэнзим Q10 (убихинон)
Бұл биохимиялық энергия тасымалдаушыларды синтездеудің маңызды 
элементі болып табылады. Q10 коэнзимін қабылдау жоғары физикалық күш салу 
кезінде тиімді, төзімділікті арттырады.
Коэнзим Q10 бұл күшті антиоксидант, сонымен қатар ол басқа антиоксиданттардың, 
атап айтқанда Е дəруменінің (α-токоферол) белсенділігін қалпына келтіру 
қабілетіне ие.
Коэнзим Q10 L-карнитинмен синергизммен дəлелденген клиникалық зерттеулерге ие.
Жоғарыда аталған қасиеттердің арқасында бұл зат шəует жасушаларының 
көбеюіне ықпал етеді жəне олардың қозғалғыштығын жақсартады.
L-карнозин
Бұл адам тіндерінің табиғи компоненті, күшті суда еритін антиоксидант болып 
табылады. Сонымен қатар, L-карнозин, мысалы, Е дəрумені (α-токоферол) 
сияқты майда еритін антиоксиданттардың əсерін күшейтеді.
Экспериментте ол ауыр металдарды бейтараптайды, дененің əртүрлі 

токсиндермен улануының алдын алады. L-карнозин репродуктивті жүйені 
зиянды əсерлерден қорғайды, сперматогенезді ынталандырады жəне шəует 
жасушаларының қозғалғыштығын жақсартады. 
Селен (селенмен байытылған ашытқы)
Табиғи тағамдық– органикалық түрдегі селен адам ағзасында ең жоғары 
сіңімділікке ие.
Селен – бұл өмірлік циклге қатысатын өмірлік маңызды 
микроэлементтер-ұрықталудан қартаюға дейін жəне адам ағзасының барлық 
мүшелері мен жүйелерімен байланысты бірқатар гормондар мен 
ферменттердің бөлігі.
Селен-күшті антиоксидант, оның негізгі рөлі липидтердің тотығу процесін басу 
жəне жасушаларды бос радикалдардың деструктивті əсерінен қорғау болып 
табылады. Тəжірибеде жедел жəне созылмалы интоксикация кезінде 
сперматогенезді қорғауға қабілетті. А жəне Е дəрумендерімен айқын 
синергетикалық əсеріне ие, ағзаның осы дəрумендерге қажеттілігін азайта 
отырып, олардың ыдырауын азайтады.  
Селен ерлердің жыныстық жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет.
Селенді органикалық түрде қолдану ең физиологиялық болып табылады, 
ішекте дəрумендердің құрамына тəуелсіз біртіндеп сіңуін, сондай-ақ ұзақ 
уақыт бойы осы микроэлементтің қан плазмасында біркелкі болуын қамтамасыз 
етеді (организмде селен депосы құрылады).
Жалаң мия (Glycyrrhiza glabra)
Мия тамыры мен тамыр сабақтарында глицирризин қышқылы, сонымен қатар 
флавоноидтар қамтылған, олар вирусқа қарсы, қышымаға қарсы, қабынуға 
қарсы, аллергияға қарсы, иммуномодуляциялық, сергітетін əсерге ие.
Глицирризин қышқылы шəует жасушаларында болатын жəне эякулятты 
қоюлау процесіне қатысатын ұю жүйесі компонентінің – тромбиннің 
белсенділігін басады, муколитикалық əсерге ие (қақырықты сұйылтады), 
панкреатиялық жолдардың, өт жолдарының, бруннер бездерінің секрецияларын 
сұйылтуға ықпал ететін секретин гормонын өндіруді ынталандырады.
Мырыш лактаты
Ас қорыту жолында оңай сіңетін мырыштың сүт қышқылы түрі болып табылады.
Мырыш-ағзаның кез-келген тінінде кездесетін маңызды микроэлементтер. 
Мырыш жасушалық тыныс алу, оттегін кəдеге жарату, генетикалық материалды 
(ДНҚ жəне РНҚ) көбейту, жасуша қабырғаларын сақтау жəне бос радикалдарды 
бейтараптандыру үшін өте қажет.
Адам ағзасында мырыш барлық мүшелер мен тіндерде, соның ішінде 
атабездерде, ұрық бездерінде, қуықасты безінде, шəует жасушаларында 
жеткілікті көп мөлшерде шоғырланады.
Мырыш ерлердің репродуктивті жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін маңызды 
микроэлементтердің бірі болып табылады, өйткені ол ерлердің жыныстық гормоны – 
тестостерон өндірісін бастайды жəне қолдайды жəне сперматогенезді белсендіреді.
Мырыш шəует жасушаларының қалыпты жетілуі мен қозғалғыштығы үшін 
қажет глутатион пероксидазасын белсендіреді, сонымен қатар басқа 
спермоплазма ферменттерінің белсенділігін реттеуге қатысады, коагуляция 
процестерін реттеуге жəне эякуляцияны сұйылтуға көмектеседі.
Бұл бедеуліктің дамуын, жыныстық жетілу процестерінің баяулауын жəне мырыш 
жетіспеушілігінен пайда болатын жыныстық қабілеттердің төмендеуін түсіндіреді.
Мырыштың жетіспеушілігі көбінесе күйзелістердің, электромагниттік 
сəулеленудің əсерінен (компьютерде жұмыс істеген кезде, теледидардың 
жанында ұзақ уақыт болған кезде жəне т. б.), сондай-ақ улы заттардың, ауыр 
металдардың, пестицидтердің жəне басқа да қоршаған ортаның ластануының 
əсерінен осы микроэлементтердің көбеюімен дамиды.
Мырыш пен А дəрумені биохимиялық жағынан бір-біріне тəуелді: А дəрумені 
мырыштың сіңуіне ықпал етеді, ал мырышсыз А дəрумені сіңуі мүмкін емес. 
Мырыш пен А дəрумені бір мезгілде қабылдау əр түрлі факторларға, атап 
айтқанда жұқпалы ауруларға, кəсіби зияндылықтың əсеріне жəне иондаушы 
сəулеленудің əсеріне байланысты ерлердің бедеулігі мен сперматогенездің 
ауытқуларына қатысты. 
Е дəрумені (α-токоферол)
Бұл антиоксидант жүйесінің маңызды элементі болып табылады: сутегі асқын 
тотығын жəне оттегінің басқа да белсенді түрлерін бейтараптандыру арқылы 
жасуша қабырғаларының зақымдалуын болдырмайды; жаңа жасушалардың 
өсуі үшін, иммундық жүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет.
Е дəрумені қабылдау атабез тініндегі тотығу күйзелісінің «ауырлығын» 
төмендететіні, шəует жасушаларының қозғалғыштығын арттыратыны жəне 
олардың аналық жасушасына ену қабілетіне оң əсер ететіні дəлелденді.
Е дəрумені ретинолмен жəне селенмен синергизм əсеріне ие, яғни бір мезгілде 
қабылдаған кезде бұл заттар ішекте де, тіндерде де тотығудың (бұзылудың) 
өзара алдын алу есебінен жеке-жеке қолданғанға қарағанда анағұрлым төмен 
дозаларда айқын тиімділігін көрсетеді. 
А дəрумені (ретинол)
Жасуша мембраналарын тотығудан қорғайтын антиоксиданттық жүйенің 
маңызды буыны ақуыз синтезіне əсер етеді жəне репродуктивті функцияларды 
қолдайды. Шəует сұйықтығында А дəрумені болуы қалыпты сперматогенез 
жəне шəует жасушаларының қозғалғыштығын сақтау үшін де қажет.
Мырыштың сіңуін жақсартады жəне оның антиоксиданттық əсерін күшейтеді.
Патоспермиясы бар пациенттерде «АндроДоз» көп компонентті кешенінің 
тиімділігі мен қауіпсіздігін көп орталықтық ашық зерттеу нəтижелері 
бойынша, 2013 ж.*,                            
Идиопатиялық патоспермиясы бар пациенттердегі көп компонентті 
«АндроДоз» кешенінің тиімділігі мен қауіпсіздігін ашық салыстырмалы 
зерттеу, 2013 ж.**,
Сондай-ақ идиопатиялық бедеулігі бар пациенттердегі «Андродоз» 
кешенінің тиімділігі мен қауіпсіздігін бақылау зерттеулерінің деректері 
бойынша,  2016 ж.***
Андродоз: 
 шəует жасушаларының қозғалғыштығын жəне өмірге қабілетті нысандар 

санын жақсартуға ықпал етеді
 эякуляттың тұтқырлығын төмендетуге көмектеседі
 тестостерон деңгейінің жоғарылауына əсер етеді
Кешен тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде қолданылуы мүмкін *:
 шəует жасушаларының қозғалғыштығы мен ұрықтану қабілеті төмендеген кезде
 ерлердің репродуктивтік функциясы нашарлаған кезде
 бедеулікті емдеуде қосалқы репродуктивтік технологияларды (ЭКҰ, ИКСИ) 

қолдануға дайындық кезінде 
* Ғылыми орталықтар:
• М. В. Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттік университетінің 

фундаменталды медицина факультеті, Мəскеу қ.;
• Ресей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру медициналық академиясы, 

Мəскеу қ.;
• Новосибирск мемлекеттік медицина университеті;
• Орал мемлекеттік медицина академиясы, Екатеринбург қ.;
• «И. И. Мечников атындағы Солтүстік-Батыс мемлекеттік медицина 

университеті» жоғары кəсіптік білім беретін мемлекеттік бюджеттік білім беру 
мекемесі, Санкт-Петербург қ.;

• Краснодар мемлекеттік медицина университеті;
• Омбы мемлекеттік медицина академиясы;
• Қазан мемлекеттік медицина университеті;
• Ростов-на-Дону қаласындағы «Здоровье» клиникалық-диагностикалық 

орталығының қалалық медициналық жəне профилактикалық мекемесі.
** АО МБДМ №2 ҚКА Астрахань қ..
*** Божедомов В.А., Липатова Н.А., Божедомова Г.Е. жəне б. Ерлер бедеулігін 
емдеу үшін нутриенттер кешенін қолдану // РМЖ. 2016. Т. 24. № 23. 
С. 1546–1552.
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Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – 
источника L-карнитина, глицирризиновой кислоты, карнозина, коэнзима Q10, 
дополнительного источника витаминов А и Е, цинка и селена, содержащей 
L-аргинин.
Условия реализации: населению. Места реализации определяются 
национальным законодательством государств-членов Евразийского 
экономического союза.
Рекомендации по применению: взрослым мужчинам по 2 капсулы 2 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.  После 2-х недельного 
перерыва прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, 
недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.
Наименование и место нахождения изготовителя: «Walmark a.s.», 
Oldrichovice 44, 739 61 Trinec, Чешская Республика.
Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей / 
импортер: ТОО «ДО «Нижфарм-Казахстан», 050011, Республика Казахстан, 
г. Алматы, проспект Сүйінбай, д. 258В, тел.: (727) 2222-100, факс: (727) 
398-64-95, e-mail: almaty@stada.kz
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.004822.12.21 
от 20.12.2021 г.
Не является лекарством. 

Дополнительная информация
Одной из ключевых проблем андрологии является мужское бесплодие, которое 
является причиной 30 – 50 % бесплодных браков.
Идиопатическое (или имеющее необъяснимое происхождение) нарушение 
способности мужского организма вырабатывать здоровую сперму составляет 
основную причину мужского бесплодия (до 50%, по данным масштабных 
международных исследований с участием 7 стран (Seven Countries Study). 
Процесс образования и созревания сперматозоидов (сперматогенез) сложен и 
многокомпонентен, длится несколько недель и легко подвергается 
негативному влиянию.  
Идиопатическое бесплодие в настоящее время связывают с нарушением 
антиокислительной активности спермы, вызванной недостатком аминокислот, 
витаминов, микронутриентов, коэнзимов и ряда других необходимых биологически 
активных компонентов наряду с внешними вредными воздействиями 
(интоксикациями, перегреванием, плохими экологическими условиями и т.п.).
При планировании зачатия естественным путем рекомендуется принимать 
антиоксидантные комплексы от 1 до 12 мес. (оптимально начинать прием 
за 3 мес. до предполагаемого оплодотворения, продолжать – до наступления 
беременности).
В процессе подготовки к вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО, 
ИКСИ), для повышения эффективности процедуры, рекомендуется принимать 
антиоксидантные комплексы в течение 1 мес. (начинать прием не позднее, чем 
за 1 мес. до проведения процедуры).
Андродоз представляет собой сбалансированную комбинацию 
9 активных веществ, повышающих качество спермы, воздействуя на различные 
звенья развития нарушений сперматогенеза, что особенно важно, учитывая 
полиэтиологичность (одновременное наличие нескольких причин) данного 
состояния. 
Компоненты Андродоза проявляют синергизм, т.е. при использовании в 
комбинации действуют намного сильнее и достигают выраженного эффекта 
в гораздо более низких дозах, чем при применении этих биологически активных 
веществ по отдельности.
Оксидативный, или окислительный, стресс – это патологическое состояние, 
происходящее в нашем организме на клеточном уровне, при котором клетка 
подвергается разрушительному воздействию активных форм кислорода 
(свободных радикалов). Сегодня как никогда актуальна проблема негативного 
влияния свободных радикалов на репродуктивную функцию у мужчин.   
Особенно перспективным для предотвращения оксидативного стресса и 
снижения его негативного влияния на сперматогенез является совместное 
одновременное применение жирорастворимых и водорастворимых 
антиоксидантов.
Состав Андродоза представлен наиболее актуальными антиоксидантами, 
необходимыми в процессе сперматогенеза. Применение комплекса позволяет 
поддерживать здоровое состояние репродуктивной системы мужчин.

Характеристика отдельных компонентов Андродоза  
L-карнитин
В мужской половой системе L-карнитин концентрируется в придатке яичка и 
сперматозоидах. Это природное витаминоподобное вещество (витамин В11 или 
витамин Т), которое обеспечивает энергией весь процесс сперматогенеза 
(процесс создания сперматозоидов) и напрямую влияет на способность 
мужчины к зачатию ребенка. L-карнитин способен подавлять оксидативный 
стресс, который имеет важное значение в развитии идиопатического мужского 
бесплодия. Прием L-карнитина улучшает подвижность и увеличивает выработку 
сперматозоидов.
L-аргинин 
Является биологически активным изомером условно незаменимой аминокислоты 
аргинина. Белки семенной жидкости до 80% состоят из L-аргинина, в связи с чем 
данная аминокислота занимает важнейшее место в половой сфере мужчин, и 
дефицит ее может привести к нарушению сперматогенеза и бесплодию. Прием 
L-аргинина благотворно влияет на здоровье предстательной железы и 
усиливает сперматогенез (увеличивает производство и качество спермы). Кроме 
того, L-аргинин активно участвует в регуляции половой функции, являясь 
предшественником оксида азота, поддерживает хороший ток крови в мужских 
половых органах, способствует нормализации эрекции.
Коэнзим Q10 (убихинон)
Является важнейшим элементом синтеза биохимических носителей энергии. 
Прием коэнзима Q10 эффективен при высоких физических нагрузках, повышает 
выносливость.
Коэнзим Q10 является мощным антиоксидантом, кроме того, он обладает 
способностью восстанавливать активность других антиоксидантов, в частности, 
витамина Е (α-токоферола). 

Коэнзим Q10 обладает доказанным клиническими исследованиями синергизмом 
с L-карнитином.
Благодаря вышеперечисленным свойствам, данное вещество способствует 
увеличению выработки сперматозоидов и улучшает их подвижность.
L-карнозин
Является природным компонентом тканей человека, мощным водорастворимым 
антиоксидантом. При этом L-карнозин также усиливает эффект жирорастворимых 
антиоксидантов, таких, например, как витамин Е (α-токоферол).
В эксперименте нейтрализует тяжелые металлы, предотвращает отравление 
организма различными токсинами. Показано, что L-карнозин защищает 
репродуктивную систему от вредных воздействий, стимулирует сперматогенез и 
улучшает подвижность сперматозоидов. 
Селен (обогащенные селеном дрожжи)
Селен, находящийся в натуральной пищевой – органической форме, имеет 
наибольшую усвояемость организмом человека. 
Селен – жизненно необходимый микроэлемент, участвующий во всем жизненном 
цикле – от зачатия до старения и входящий в состав ряда гормонов и ферментов, 
связанных практически со всеми органами и системами организма человека. 
Селен – мощный антиоксидант, основная роль которого – подавление процесса 
окисления липидов и защита клеток от разрушающего действия свободных 
радикалов. В эксперименте способен защищать сперматогенез при острых и 
хронических интоксикациях. Имеет выраженный синергетический эффект с 
витаминами А и Е, уменьшает их распад, снижая при этом потребность 
организма в данных витаминах.  
Селен необходим для нормального функционирования половой системы мужчин.
Применение селена в органической форме наиболее физиологично, обеспечивает 
постепенное, независимое от содержания витаминов всасывание в кишечнике, 
а также равномерное содержание в плазме крови данного микроэлемента 
в течение длительного времени (создается депо селена в организме).
Солодка голая (Glycyrrhiza glabra)
Корни и корневища солодки содержат глицирризиновую кислоту, а также 
флавоноиды, в совокупности оказывающие противовирусное, противогрибковое, 
противовоспалительное, противоаллергическое, иммуномодулирующее, 
тонизирующее действие.
Глицирризиновая кислота подавляет активность компонента свертывающей 
системы – тромбина, в том числе присутствующего в сперме и участвующего 
в процессе сгущения эякулята, обладает муколитическим действием (разжижает 
мокроту), стимулирует выработку гормона секретина, способствующего разжижению 
секретов панкреатических протоков, желчных путей, бруннеровских желёз.
Цинка лактат
Является молочнокислой формой цинка, наиболее легко усваиваемой в 
пищеварительном тракте.
Цинк – жизненно важный микроэлемент, который можно обнаружить 
практически в любых тканях организма. Цинк абсолютно необходим для 
клеточного дыхания, утилизации кислорода, воспроизведения генетического 
материала (ДНК и РНК), поддержания целости клеточных стенок и обезвреживания 
свободных радикалов.
В организме человека цинк концентрируется во всех органах и тканях, в т.ч. 
яичках, придатках яичек, в предстательной железе, в достаточно большом 
количестве содержится в сперме.
Цинк – один из наиболее важных микроэлементов для нормального 
функционирования мужской репродуктивной системы, поскольку он запускает и 
поддерживает процессы производства мужского полового гормона – тестостерона, 
и активизирует сперматогенез. 
Цинк активирует глутатионпероксидазу, которая необходима для нормального 
созревания и подвижности сперматозоидов, а также участвует в регуляции 
активности других ферментов спермоплазмы, способствует регуляции 
процессов коагуляции и разжижения эякулята.
Этим объясняется развитие бесплодия, замедление процессов полового созревания 
и снижение сексуальных способностей, возникающих при дефиците цинка. 
Дефицит цинка часто развивается при повышенном выведении данного 
микроэлемента под влиянием стрессов, электромагнитного излучения (при 
работе за компьютером, длительном пребывании рядом с включенным 
телевизором и т.п.), а так же под воздействием ядовитых веществ, тяжелых 
металлов, пестицидов и других загрязнений окружающей среды.
Цинк и витамин A биохимически взаимозависимы: витамин А способствует 
усвоению цинка, а без цинка невозможно усвоение витамина А. Одновременный 
прием цинка и витамина А актуален при мужском бесплодии и аномалиях 
сперматогенеза, обусловленных различными факторами, в частности 
инфекционными заболеваниями, влиянием профессиональных вредностей, 
действием ионизирующего излучения. 
Витамин Е (α-токоферол)
Является важным элементом антиоксидантной системы: предотвращает 
повреждение клеточных стенок, нейтрализуя пероксид водорода и другие 
активные формы кислорода; необходим для роста новых клеток, для 
нормального функционирования иммунной системы.
Доказано, что прием витамина Е снижает «тяжесть» окислительного стресса 
в ткани яичек, повышает подвижность сперматозоидов и положительно влияет 
на их способность проникать в яйцеклетку.
Витамин E обладает эффектом синергизма с ретинолом и с селеном, т.е. при 
одновременном приеме эти вещества проявляют выраженную эффективность 
в более низких дозах, чем при употреблении по отдельности, за счет взаимного 
предотвращения окисления (разрушения) как в кишечнике, так и в тканях. 
Витамин А (ретинол)
Важное звено антиоксидантной системы, защищающее клеточные мембраны от 
окисления, влияет на синтез белков и поддерживает репродуктивные функции. 
Наличие витамина А в семенной жидкости также необходимо для нормального 
сперматогенеза и поддержания подвижности сперматозоидов.
Улучшает усвоение цинка и усиливает его антиоксидантное действие.
По результатам Многоцентрового открытого исследования эффективности 
и безопасности многокомпонентного комплекса «АндроДоз», у пациентов с 
патоспермией, 2013 г.*,                            
Открытого сравнительного исследования эффективности и безопасности 
многокомпонентного комплекса «АндроДоз» у пациентов с идиопатической 
патоспермией, 2013 г.**,
А так же  по данным наблюдательного исследования эффективности и 
безопасности комплекса «Андродоз» у пациентов с идиопатическим 
бесплодием,  2016 г.***
Андродоз: 
 способствует улучшению подвижности сперматозоидов и количества 

жизнеспособных форм
 способствует снижению вязкости эякулята 
 влияет на увеличение уровня тестостерона
Комплекс может применяться в качестве биологически активной добавки к пище*:
 при снижении подвижности и оплодотворяющей способности сперматозоидов
 при ухудшении репродуктивной функции у мужчин
 при подготовке к применению вспомогательных репродуктивных технологий 

в терапии бесплодия (ЭКО, ИКСИ) 
* Научные центры:
• Факультет фундаментальной медицины Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва; 
• Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва;
• Новосибирский государственный медицинский университет;
• Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург;
• Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова», г. Санкт Петербург;

• Краснодарский государственный медицинский университет;
• Омская государственная медицинская академия;
• Казанский государственный медицинский университет;
• Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 

Клинико-диагностический центр «Здоровье», г. Ростов-на-Дону.
** ГБУЗ АО ГКБ №2 г. Астрахань.
*** Божедомов В.А., Липатова Н.А., Божедомова Г.Е. и др. Применение 
комплекса нутриентов для лечения мужского бесплодия // 
РМЖ. 2016. Т. 24. № 23. С. 1546–1552.
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Қолдану саласы: L-карнитин, глицирризин қышқылы, карнозин, Q10 коэнзим 
көзі, А жəне Е дəрумендерінің, құрамында L-аргинин бар мырыш пен селеннің 
қосымша көзі, тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде.
Іске асыру шарттары: халыққа. Іске асыру орындары Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ұлттық заңнамасында айқындалады.
Қолдану бойынша ұсыныстар: ересек ер адамдарға тамақтану кезінде күніне 
2 рет 2 капсуладан. Қабылдау ұзақтығы – 1 ай. 2 апталық үзілістен кейін 
қабылдауды қайталауға болады.
Қолданар алдында дəрігермен кеңесу ұсынылады.
Қарсы көрсетілімдер: өнім компоненттеріне жеке көтере алмаушылық.
Сақтау шарттары: құрғақ, тікелей күн сəулесінен қорғалған, 25 °C аспайтын 
температурада балалардың қолы жетпейтін жерде.
Дайындаушының атауы жəне орналасқан жері: «Walmark a.s.», Oldrichovice 44, 
739 61 Trinec, Чех Республикасы.
Тұтынушылардан шағымдарды қабылдауға уəкілетті ұйым / импорттаушы: 
«ДО «Нижфарм-Казахстан» ЖШС, 050011, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Сүйінбай даңғылы, 258В үй, тел.: (727) 2222-100, факс: (727) 398-64-95, 
e-mail: almaty@stada.kz
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
20.12.2021 ж. № RU.77.99.11.003.R.004822.12.21 мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі.
Дəрі болып табылмайды.

Қосымша ақпарат
Андрологияның негізгі мəселелерінің бірі – ерлердің бедеулігі болып табылады, 
бұл бедеулік некелердің 30-50 % себебі болып табылады.
Идиопатиялық (немесе түсініксіз шығу тегі бар) еркек денесінің сау шəует 
жасушаларын шығару қабілетінің бұзылуы ерлер бедеулігінің (7 елдің (Seven 
Countries Study) қатысуымен ауқымды халықаралық зерттеулердің деректері 
бойынша 50 % дейін) негізгі себебін құрайды. 
Шəует жасушаларының пайда болуы мен жетілу процесі (сперматогенез) 
күрделі жəне көп компонентті, бірнеше аптаға созылады жəне теріс əсерге оңай 
ұшырайды.
Идиопатиялық бедеулік қазіргі уақытта сыртқы зиянды əсерлермен (интоксикация, 
қызып кету, нашар экологиялық жағдайлар жəне т.б.) қатар аминқышқылдарының, 
дəрумендердің, микронутриенттердің, коэнзимдердің жəне басқа да қажетті 
биологиялық белсенді компоненттердің болмауынан туындаған шəует 
жасушаларының антиоксиданттық белсенділігінің бұзылуымен байланысты.
Ұрықталуды табиғи түрде жоспарлау кезінде антиоксидантты кешендерді 
1 айдан 12 айға (қабылдауды күтілетін ұрықтанудан 3 ай бұрын бастау жəне 
жүктілік басталғанға дейін ішуді жалғастыру оңтайлы) дейін қабылдау ұсынылады.
Қосалқы репродуктивтік технологияларға (ЭКҰ, ИКСИ) дайындық процесінде 
рəсімнің тиімділігін арттыру үшін антиоксиданттық кешендерді 1 ай (рəсімді өткізуге 
дейін 1 айдан кешіктірмей қабылдауды бастау) ішінде қабылдау ұсынылады.
Андродоз-бұл шəует жасушаларының сапасын арттыратын, сперматогенез 
бұзылыстарының дамуының əртүрлі буындарына əсер ететін 9 белсенді 
заттардың теңдестірілген үйлесімін білдіреді, бұл осы жағдайдың полиэтиленизмін 
(бір уақытта бірнеше себептердің болуы) ескере отырып, өте маңызды.
Андродоздың компоненттері синергияны көрсетеді, яғни комбинацияда 
қолданған кезде олар əлдеқайда күшті əрекет етеді жəне осы биологиялық 
белсенді заттарды жеке-жеке қолданғаннан гөрі əлдеқайда төмен дозаларда 
айқын əсерге жетеді.
Оксидативті немесе тотығу күйзелісі-бұл біздің ағзамызда жасуша деңгейінде 
болатын патологиялық жай-күй, онда жасуша оттегінің белсенді нысандарының 
(бос радикалдардың) деструктивті əсеріне ұшырайды. Бүгінгі таңда ер 
адамдардың репродуктивті функциясына еркін радикалдардың теріс əсері 
мəселесі бұрынғыдан да өзекті. Əсіресе тотығу күйзелісін болдырмау жəне 
оның сперматогенезге теріс əсерін азайту үшін майда еритін жəне суда еритін 
антиоксиданттарды бір мезгілде қолдану перспективалы болып табылады.
Андродоздың құрамы сперматогенез процесінде қажет ең маңызды 
антиоксиданттармен ұсынылған. Кешенді қолдану ерлердің репродуктивті 
жүйесінің сау күйін сақтауға мүмкіндік береді.

Андродоздың жеке компоненттерінің сипаттамасы 
L-карнитин
Ерлердің жыныстық жүйесінде L-карнитин ұрық қосымшаларында жəне шəует 
жасушаларында шоғырланған. Бұл табиғи дəрумен тəрізді зат (В11 дəрумені 
немесе Т дəрумені), ол сперматогенездің бүкіл процесін (шəует жасушаларын құру 
процесі) энергиямен қамтамасыз етеді жəне ер адамның бала көтеру қабілетіне 
тікелей əсер етеді. L-карнитин идиопатиялық ерлер бедеулігін дамытуда маңызды 
болып табылатын тотығу күйзелісін басуға қабілетті. L-карнитинді қабылдау 
қозғалғыштығын жақсартады жəне шəует жасушаларын көбейтеді.
L-аргинин 
Бұл шартты маңызды амин қышқылы аргининінің биологиялық белсенді 
изомері болып табылады. Шəует сұйықтығының ақуыздары 80 %-ға дейін 
L-аргининнен тұрады, осыған байланысты бұл амин қышқылы ерлердің жыныс 
аймағында маңызды орын алады жəне оның жетіспеушілігі сперматогенездің 
бұзылуына жəне бедеулікке əкелуі мүмкін. L-аргинин қабылдау қуық асты 
безінің денсаулығына пайдалы əсер етеді жəне сперматогенезді күшейтеді 
(шəует жасушаларының өндірісі мен сапасын арттырады). Сонымен қатар, 
L-аргинин жыныстық функцияны реттеуге белсенді қатысады, азот оксидінің 
прекурсоры бола отырып, ерлердің жыныс мүшелерінде жақсы қан ағымын 
қолдайды жəне эрекцияны қалыпқа келтіруге көмектеседі.
Коэнзим Q10 (убихинон)
Бұл биохимиялық энергия тасымалдаушыларды синтездеудің маңызды 
элементі болып табылады. Q10 коэнзимін қабылдау жоғары физикалық күш салу 
кезінде тиімді, төзімділікті арттырады.
Коэнзим Q10 бұл күшті антиоксидант, сонымен қатар ол басқа антиоксиданттардың, 
атап айтқанда Е дəруменінің (α-токоферол) белсенділігін қалпына келтіру 
қабілетіне ие.
Коэнзим Q10 L-карнитинмен синергизммен дəлелденген клиникалық зерттеулерге ие.
Жоғарыда аталған қасиеттердің арқасында бұл зат шəует жасушаларының 
көбеюіне ықпал етеді жəне олардың қозғалғыштығын жақсартады.
L-карнозин
Бұл адам тіндерінің табиғи компоненті, күшті суда еритін антиоксидант болып 
табылады. Сонымен қатар, L-карнозин, мысалы, Е дəрумені (α-токоферол) 
сияқты майда еритін антиоксиданттардың əсерін күшейтеді.
Экспериментте ол ауыр металдарды бейтараптайды, дененің əртүрлі 

токсиндермен улануының алдын алады. L-карнозин репродуктивті жүйені 
зиянды əсерлерден қорғайды, сперматогенезді ынталандырады жəне шəует 
жасушаларының қозғалғыштығын жақсартады. 
Селен (селенмен байытылған ашытқы)
Табиғи тағамдық– органикалық түрдегі селен адам ағзасында ең жоғары 
сіңімділікке ие.
Селен – бұл өмірлік циклге қатысатын өмірлік маңызды 
микроэлементтер-ұрықталудан қартаюға дейін жəне адам ағзасының барлық 
мүшелері мен жүйелерімен байланысты бірқатар гормондар мен 
ферменттердің бөлігі.
Селен-күшті антиоксидант, оның негізгі рөлі липидтердің тотығу процесін басу 
жəне жасушаларды бос радикалдардың деструктивті əсерінен қорғау болып 
табылады. Тəжірибеде жедел жəне созылмалы интоксикация кезінде 
сперматогенезді қорғауға қабілетті. А жəне Е дəрумендерімен айқын 
синергетикалық əсеріне ие, ағзаның осы дəрумендерге қажеттілігін азайта 
отырып, олардың ыдырауын азайтады.  
Селен ерлердің жыныстық жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет.
Селенді органикалық түрде қолдану ең физиологиялық болып табылады, 
ішекте дəрумендердің құрамына тəуелсіз біртіндеп сіңуін, сондай-ақ ұзақ 
уақыт бойы осы микроэлементтің қан плазмасында біркелкі болуын қамтамасыз 
етеді (организмде селен депосы құрылады).
Жалаң мия (Glycyrrhiza glabra)
Мия тамыры мен тамыр сабақтарында глицирризин қышқылы, сонымен қатар 
флавоноидтар қамтылған, олар вирусқа қарсы, қышымаға қарсы, қабынуға 
қарсы, аллергияға қарсы, иммуномодуляциялық, сергітетін əсерге ие.
Глицирризин қышқылы шəует жасушаларында болатын жəне эякулятты 
қоюлау процесіне қатысатын ұю жүйесі компонентінің – тромбиннің 
белсенділігін басады, муколитикалық əсерге ие (қақырықты сұйылтады), 
панкреатиялық жолдардың, өт жолдарының, бруннер бездерінің секрецияларын 
сұйылтуға ықпал ететін секретин гормонын өндіруді ынталандырады.
Мырыш лактаты
Ас қорыту жолында оңай сіңетін мырыштың сүт қышқылы түрі болып табылады.
Мырыш-ағзаның кез-келген тінінде кездесетін маңызды микроэлементтер. 
Мырыш жасушалық тыныс алу, оттегін кəдеге жарату, генетикалық материалды 
(ДНҚ жəне РНҚ) көбейту, жасуша қабырғаларын сақтау жəне бос радикалдарды 
бейтараптандыру үшін өте қажет.
Адам ағзасында мырыш барлық мүшелер мен тіндерде, соның ішінде 
атабездерде, ұрық бездерінде, қуықасты безінде, шəует жасушаларында 
жеткілікті көп мөлшерде шоғырланады.
Мырыш ерлердің репродуктивті жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін маңызды 
микроэлементтердің бірі болып табылады, өйткені ол ерлердің жыныстық гормоны – 
тестостерон өндірісін бастайды жəне қолдайды жəне сперматогенезді белсендіреді.
Мырыш шəует жасушаларының қалыпты жетілуі мен қозғалғыштығы үшін 
қажет глутатион пероксидазасын белсендіреді, сонымен қатар басқа 
спермоплазма ферменттерінің белсенділігін реттеуге қатысады, коагуляция 
процестерін реттеуге жəне эякуляцияны сұйылтуға көмектеседі.
Бұл бедеуліктің дамуын, жыныстық жетілу процестерінің баяулауын жəне мырыш 
жетіспеушілігінен пайда болатын жыныстық қабілеттердің төмендеуін түсіндіреді.
Мырыштың жетіспеушілігі көбінесе күйзелістердің, электромагниттік 
сəулеленудің əсерінен (компьютерде жұмыс істеген кезде, теледидардың 
жанында ұзақ уақыт болған кезде жəне т. б.), сондай-ақ улы заттардың, ауыр 
металдардың, пестицидтердің жəне басқа да қоршаған ортаның ластануының 
əсерінен осы микроэлементтердің көбеюімен дамиды.
Мырыш пен А дəрумені биохимиялық жағынан бір-біріне тəуелді: А дəрумені 
мырыштың сіңуіне ықпал етеді, ал мырышсыз А дəрумені сіңуі мүмкін емес. 
Мырыш пен А дəрумені бір мезгілде қабылдау əр түрлі факторларға, атап 
айтқанда жұқпалы ауруларға, кəсіби зияндылықтың əсеріне жəне иондаушы 
сəулеленудің əсеріне байланысты ерлердің бедеулігі мен сперматогенездің 
ауытқуларына қатысты. 
Е дəрумені (α-токоферол)
Бұл антиоксидант жүйесінің маңызды элементі болып табылады: сутегі асқын 
тотығын жəне оттегінің басқа да белсенді түрлерін бейтараптандыру арқылы 
жасуша қабырғаларының зақымдалуын болдырмайды; жаңа жасушалардың 
өсуі үшін, иммундық жүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет.
Е дəрумені қабылдау атабез тініндегі тотығу күйзелісінің «ауырлығын» 
төмендететіні, шəует жасушаларының қозғалғыштығын арттыратыны жəне 
олардың аналық жасушасына ену қабілетіне оң əсер ететіні дəлелденді.
Е дəрумені ретинолмен жəне селенмен синергизм əсеріне ие, яғни бір мезгілде 
қабылдаған кезде бұл заттар ішекте де, тіндерде де тотығудың (бұзылудың) 
өзара алдын алу есебінен жеке-жеке қолданғанға қарағанда анағұрлым төмен 
дозаларда айқын тиімділігін көрсетеді. 
А дəрумені (ретинол)
Жасуша мембраналарын тотығудан қорғайтын антиоксиданттық жүйенің 
маңызды буыны ақуыз синтезіне əсер етеді жəне репродуктивті функцияларды 
қолдайды. Шəует сұйықтығында А дəрумені болуы қалыпты сперматогенез 
жəне шəует жасушаларының қозғалғыштығын сақтау үшін де қажет.
Мырыштың сіңуін жақсартады жəне оның антиоксиданттық əсерін күшейтеді.
Патоспермиясы бар пациенттерде «АндроДоз» көп компонентті кешенінің 
тиімділігі мен қауіпсіздігін көп орталықтық ашық зерттеу нəтижелері 
бойынша, 2013 ж.*,                            
Идиопатиялық патоспермиясы бар пациенттердегі көп компонентті 
«АндроДоз» кешенінің тиімділігі мен қауіпсіздігін ашық салыстырмалы 
зерттеу, 2013 ж.**,
Сондай-ақ идиопатиялық бедеулігі бар пациенттердегі «Андродоз» 
кешенінің тиімділігі мен қауіпсіздігін бақылау зерттеулерінің деректері 
бойынша,  2016 ж.***
Андродоз: 
 шəует жасушаларының қозғалғыштығын жəне өмірге қабілетті нысандар 

санын жақсартуға ықпал етеді
 эякуляттың тұтқырлығын төмендетуге көмектеседі
 тестостерон деңгейінің жоғарылауына əсер етеді
Кешен тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде қолданылуы мүмкін *:
 шəует жасушаларының қозғалғыштығы мен ұрықтану қабілеті төмендеген кезде
 ерлердің репродуктивтік функциясы нашарлаған кезде
 бедеулікті емдеуде қосалқы репродуктивтік технологияларды (ЭКҰ, ИКСИ) 

қолдануға дайындық кезінде 
* Ғылыми орталықтар:
• М. В. Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттік университетінің 

фундаменталды медицина факультеті, Мəскеу қ.;
• Ресей жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру медициналық академиясы, 

Мəскеу қ.;
• Новосибирск мемлекеттік медицина университеті;
• Орал мемлекеттік медицина академиясы, Екатеринбург қ.;
• «И. И. Мечников атындағы Солтүстік-Батыс мемлекеттік медицина 

университеті» жоғары кəсіптік білім беретін мемлекеттік бюджеттік білім беру 
мекемесі, Санкт-Петербург қ.;

• Краснодар мемлекеттік медицина университеті;
• Омбы мемлекеттік медицина академиясы;
• Қазан мемлекеттік медицина университеті;
• Ростов-на-Дону қаласындағы «Здоровье» клиникалық-диагностикалық 

орталығының қалалық медициналық жəне профилактикалық мекемесі.
** АО МБДМ №2 ҚКА Астрахань қ..
*** Божедомов В.А., Липатова Н.А., Божедомова Г.Е. жəне б. Ерлер бедеулігін 
емдеу үшін нутриенттер кешенін қолдану // РМЖ. 2016. Т. 24. № 23. 
С. 1546–1552.


