
Ingrediente
Un comprimat conține agenți de încărcare 
(lactoză monohidrat, fosfat acid de calciu 
dihidrat, celuloză microcristalină silicifiată), 
silimarină 70 mg, antiaglomeranți (stearat de 
magneziu, talc).

Acțiune 
Silimarina este un amestec format din cel 
puțin 3 flavonoliganzi incluzând silibina 
(silibinina), silidianina și silicristina. Ea 
reprezintă cel mai important constituent activ 
al extractului de Armurariu (Silybum 
marianum), o plantă originară din bazinul 
Mediteranei, cunoscută și utilizată tradițional 
ca remediu natural pentru susținerea 
ficatului. Componentele silimarinei 
stabilizează membranele celulelor hepatice, 
favorizează eliminarea toxinelor și ajută astfel 
la menținerea funcționalității normale a 
ficatului. Acțiunea antioxidantă ajută la 
combaterea efectelor nocive pe care le 
exercită asupra ficatului poluarea, infecțiile, 
diverse substanțe chimice (inclusiv alcoolul, 
toxinele din apă sau alimente, medicamentele 
etc.). Silimarina sprijină capacitatea naturală 
de regenerare a ficatului, susține digestia și 
întreține procesele normale de detoxifiere. 
Astfel, silimarina este utilă pentru accelerarea 
recuperării ficatului în afecțiuni hepatice de 
diverse cauze.

Utilizare
Adulți: câte 1 comprimat de 2-3 ori pe zi, cel 
puțin 3 luni.

Precauții
Nu se recomandă utilizarea în timpul sarcinii, 
în caz de chist ovarian, endometrită, ciroză 
decompensată și la copii sub 3 ani.
Se recomandă precauție în cazul femeilor 
care alăptează, precum și în caz de diabet 
zaharat. Conține lactoză.
Poate interacționa cu contraceptive orale sau 
cu unele medicamente antiinfecțioase 
(metronidazol) la utilizarea concomitentă.

Atenționări
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă 
variată și echilibrată și un mod de viață 
sănătos.
A nu se depăși doza recomandată pentru 
consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor 
mici.
A se consuma înainte de data expirării înscrisă 
pe ambalajul produsului.

Condiții de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în 
ambalajul original.

Mod de prezentare
Cutie cu 6 blistere a câte 10 comprimate.

Producător
SC BIOFARM SA
Str. Logofătul Tăutu nr.99, sector 3, București, 
România
Tel: 021.30.10.600
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