
Composition:
Each VIRTA capsule contains: Epimedium extract 300 mg.
Mechanism of Action:
VIRTA helps increase blood flow and improve sexual function 
by three different mechanisms include: Increased testosterone 
and nitric oxide levels, Which is essential  for arousal and the 
occurrence of an erection, It also causes elevated levels of the 
main cholinergic neurotransmitters associated with sexual arousal 
in man and woman.
research has shown that VIRTA has anti-fatigue effects, which 
can only be helpful during sexual activity. It also contains 
phytoestrogens, that can reduce Osteoarthritis in postmenopausal 
women.
Indications: 
VIRTA uses for treatment:
  - Sexual disorder (decreased libido).
  - Sexual disorder by prostate function disorder.
  - Decline of sexual feeling for men and women.
Contraindications: 
Hypersensitivity to active substance or to any of excipient.
Warnings & Precautions: 
- Bleeding disorders: Virta might slow blood clotting. This 
might increase the risk of bleeding. Stop VIRTA at least 2 
weeks before surgery. 
- VIRTA acts like estrogen and can increase estrogen levels in 
some women.
- In people with low blood pressure, use of  VIRTA may cause 

blood pressure to very low and increase the risk of fainting.
Pregnancy & Lactation:
Pregnancy: VIRTA should not be used in the pregnancy. 
Lactation: breast-feeding is not recommended to women 
taking VIRTA.
Driving & using machines: VIRTA has no effects on the 
ability to drive and use machines.
Drug Interactions:
- Concomitant use of VIRTA with antihypertensive 
medications may cause very low blood pressure
- Taking VIRTA with Anticoagulant / Antiplatelet drugs might 
increase the chances of bruising and bleeding.
Side Effects: Using VIRTA according to the prescribed 
dosage is safe and has no side effects. But when used in high 
doses and for long periods might cause dizziness, vomiting, 
dry mouth, thirst, and nose bleed. 
Dosage & Administration:
For men: The recommended dose is 1-2 capsules 90 minutes 
before sexual intercourse, the dose can be increased to 3 
capsules if needed.
For women: 1 Capsule 30 min before sexual intercourse.
Storage: Keep out of reach of children. Store below 30°C. 
Store in the original package.
Packaging: 
Each VIRTA carton box contains: 4 capsules in a blister strip.
Each VIRTA carton box contains: 10 capsules in a blister strip.
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التركيب: كل كبسولة فيرتا تحتوي على: خالصة اإلبيميديوم 300 ملغ.
ــة  ــين الوظيف ــدم وتحس ــق ال ــادة تدف ــى زي ــا عل ــاعد فيرت ــر: يس ــة التأثي آلي
الجنســية مــن خــالل ثــالث آليــات مختلفــة تشــمل: زيــادة مســتويات هرمون 
التستوســتيرون وأوكســيد النيتريــك، والتــي تعتبــر ضروريــة لإلثــارة 
وحــدوث اإلنتصــاب، كمــا أنــه يســبب إرتفــاع مســتويات النواقــل العصبيــة 

ــد الرجــال والنســاء. ــارة الجنســية عن ــة الرئيســية المرتبطــة باإلث الكوليني
كمــا أظهــرت األبحــاث أن فيرتــا يمتلــك تأثيــرات مضــادة لإلرهــاق، والتــي 

يمكــن أن تكــون مفيــدة أثنــاء النشــاط الجنســي.
ــذي  ــي، ال ــتروجين النبات ــى االس ــاً عل ــوي أيض ــك يحت ــى ذل ــة إل باإلضاف

ــأس. ــن الي ــد س ــاء بع ــدى النس ــام ل ــق العظ ــن ترق ــل م ــن أن يقل يمك
اإلستطبابات: يستخدم فيرتا لعالج:

- اإلضطراب الجنسي )انخفاض الرغبة الجنسية(.
- اإلضطراب الجنسي الناتج عن اضطراب وظيفة البروستات.

- تراجع الشعور الجنسي عند الرجل والمرأة.
مضادات اإلستطباب: 

فرط الحساسية تجاه المادة الفعالة أو أي من مكونات المستحضر. 
التحذيرات واإلحتياطات:

- اإلضطرابــات النزفيــة: قــد يبطــئ فيرتــا مــن تخثــر الــدم. وهــذا بــدوره قــد 
يزيــد مــن خطرالنزيــف. يجــب التوقــف عــن تنــاول فيرتــا قبــل أســبوعين 

علــى األقــل مــن العمليــات الجراحيــة.
- يعمــل فيرتــا مثــل اإلســتروجين وبالتالــي يمكــن أن يزيــد مــن مســتويات 

اإلســتروجين لــدى بعــض النســاء.
ــؤدي  ــد ي ــدم، ق ــون مــن انخفــاض ضغــط ال ــن يعان ــد األشــخاص الذي - عن
اســتخدام فيرتــا إلــى انخفــاض شــديد فــي ضغــط الــدم وزيــادة خطــر 

ــاء اإلغم

الحمل واإلرضاع:
الحمل: ال ينبغي استخدام فيرتا أثناء الحمل.

اإلرضاع: ال ينصح بالرضاعة الطبيعية للنساء اللواتي يتناولن فيرتا.
القيادة واستخدام اآلالت:

ليس لـ فيرتا أي تأثيرات على القدرة على القيادة واستخدام اآلالت.
التداخالت الدوائية:

- قــد يــؤدي اســتخدام فيرتــا بشــكل متزامــن مــع أدويــة ارتفــاع ضغــط الــدم 
إلــى انخفــاض شــديد فــي ضغــط الــدم.

- قــد يــؤدي تنــاول فيرتــا مــع مضــادات التخثــر/ مضــادات تكــدس 
والنزيــف. الكدمــات  حــدوث  فــرص  زيــادة  إلــى  الصفيحــات 

ــن  ــة آم ــة الموصوف ــب الجرع ــا حس ــتخدام فيرت ــة: اس ــرات الجانبي التأثي
وليــس لــه أيــة آثــار جانبيــة. ولكــن عنــد اســتخدامه بجرعــات عاليــة 
ولفتــرات طويلــة قــد يســبب الدوخــة والقــيء وجفــاف الفــم والعطــش 

ــف األنــف. ونزي
الجرعة واإلستعمال:

للرجــال: الجرعــة الموصــى بهــا 1-2 كبســولة قبــل الجمــاع بـــ 90 دقيقــة، 
يمكــن زيــادة الجرعــة إلــى 3 كبســوالت عنــد الحاجــة.

للنساء: كبسولة واحدة قبل الجماع بـ 30 دقيقة
شــروط الحفــظ: يحفــظ بعيــداً عــن متنــاول أيــدي األطفــال. يُحفــظ بدرجــة 

حــرارة أقــل مــن 30 درجــة مئويــة وفــي عبوتــه األصليــة. 
ــن  ــى: 4 كبســوالت ضم ــوي عل ــا تحت ــة فيرت ــوة كرتوني ــة : كل عب التعبئ

شــريط بليســتر واحــد.
ــريط  ــن ش ــوالت ضم ــى: 10 كبس ــوي عل ــا تحت ــة فيرت ــوة كرتوني كل عب

ــد. ــتر واح بليس

كبسول
فيــرتـــا


