
disorder.
- Decline  of  sexual  feeling  for  men  and 

women.

Dosage:
For men: 1-2 capsules 30 minute before 
sexual action.
For women: 1 capsule 30 minute before 
sexual action. 

Notice:
Patients with heart diseases, please consult 
your doctor before using this medicine.

Side effect:

Nothing registered up to date.

Drugs interactions:
The effect of this medicine is decreased when 
ever alcohol level is increased in the body.

Dear patient:
Please read carefully the following instruction 
for use as they provide important information 
to what you should consider when taking this 
pharmaceutical preparation.
Should you have any questions, please 
consult your doctor or pharmacist.

Composition:
Each one capsule contains:
300 mg Korean Epimedium extract.
The extract contains 25-30% Ikarisoside and 
the rest as Epimedoside.

Mechanism of action:  
The mechanism of Epimedium works in three 
different axis:
- Strengthen  the  nervous  center  (Limbic 
system) which responsible for sexual 
function.

- it improve the sensitivity of receptors in the 
skin and the sexual organs through 
increasing the levels of epinephrine, 
norepinephrine, serotonin, and dopamine.

- Restore low levels of testosterone (sexual 
hormone for men and women) back to their 
normal levels.

Properties:
- Strengthen the sexual function for men in all 

stages (excitement  orgasm, ejaculation).
- Strengthen the sexual function for women 

through its effect on the CNS (center nerves 
system) by controlling the adrenal glands 
and ovary.

Indications:
- Sexual disorder (decreased libido).
- Sexual  disorder  by  prostate  function 

Information for use. Please read carefully!

Capsule 300 mg

®Epimedi Fort

Keep this product and all products out of reach of children!

UGARIT PHARMACEUTICAL Co. 

(Fanari & Partners) - Aleppo, Syria

Under license of 

Korea Pugang Pharmaceutical Co.



عزيزي المريض :
الرجاء قـراءة تعليمات االسـتعمال هذه بدقـة، حـيث انها 
تزودك  بـالمعلومات  الضرورية  لما  يجب  أن  تأخذه 

باالعتبار عند تناولك هذا المستحضر الصيدالني. 
واذا كانت لديك أية أســئلة فالرجاء استشـــر طبيبـــك أو 

الصيدلي.

التركيب :
تحــــتوي كل كبســـــولة على ٣٠٠ملغ خالصة نبـــــتة 

اإلبيميدي الكوري.
حـــــيث تحــــــتوي الخالصة على غليكوزيد االيكارين 

واإلبيميدوزيد.
% من الخالصة والباقــــي  ـ  ٣٠يؤلف االيكاروزيد ۲٥ 

إبيميدوزيد.

آلية التأثير :
يعمل اإلبيميدي بـاآللية المنشـطة للوظيفة الجنسـية على 

ثالثة محاور:
 ( Limbic  system- تنشـيط  المركز  العصبــي  (

المسؤول عن الوظيفة الجنسية .
- زيادة حساســـــية المستقبـــــالت الحســــــية في الجلد 
واالعضاء التناســــــلية من خالل زيادة مســــــتويات 
االدرينـاليــن    والنـورادينـاليــن    والسـيروتـونيـن 

والدوبـاميــن.
- يعيد التستســــترون ( الهرمون الجنســــي عند الذكور 
واالناث ) الى مستوياتھ الطبـيعية حـيث أن لھ تأثيرات 

مشابهة للتستسترون.

خواص المستحضر :
ـ تنشــيط العملية الجنســية عند الذكور بــكافة مراحــلها      

ـ االنتصاب والقذف ). ـ االستثارة   ( الشبق 
ـ تنشـــيط العملية الجنســــية عند المرأة من خالل التأثير 
CNSعلى  الجملة العصبـية المركزية وتنظيم افراز 

٣٠٠كبسول  ملغ

!
غدتي المبيض والكظر.

االستطبابات :
- العجز الجنسي ( عجز االنتصاب ).

- العجز الجنسي الناتج عن أمراض البروستات.
- ضعف الشــــعور الجنســــي ( الشبــــق ) عند الذكور 

واإلناث.

الجرعة :
- الذكور ۱-۲ كبسولة تؤخذ قبل العملية الجنسية بنصف 

ساعة.
- اإلناث ۱ كبسـولة تؤخذ قبـل العملية الجنسـية بــنصف 

ساعة.

تحذير :
مرضى القلب يؤخذ بعد استشارة الطبيب.

التأثيرات الجانبية :
لم تسجل حتى اآلن أي تأثيرات جانبية.

التداخالت الدوائية :
تقل فعالية المستحضر كلما زادت كمية الكحول.

إبيميدي فورت®



شركة أوغاريت للصناعات الدوائية 
(فنري وشركاه) ـ  حلب - سورية

بترخيص من شركة باغ أنغ الكورية


	Page 1
	Page 2

