HEPATOPROTECT® FORTE
Silimarină 150 mg

SINGURA GAMĂ COMPLETĂ

Comprimate
Supliment alimentar
Conține lactoză
Biofarm® este cea mai importantă companie cu
capital privat 100% românesc în ceea ce privește
producția și comercializarea de suplimente
alimentare pe piața farmaceutică din România.
Totodată, Biofarm® este unul dintre primii
producători români de medicamente și suplimente
alimentare, cu o tradiție de peste 95 ani și
certificat conform standardelor de bună practică
de fabricație la nivel European (GMP) pentru toate
liniile de fabricație, ceea ce conferă calitate și
siguranță fiecărui produs din portofoliul său.
Ingrediente
Un comprimat conține agenți de încărcare: lactoză
monohidrat, hidroxipropilmetilceluloză ; 150 mg
silimarină, agenți antiaglomeranți : stearat de
magneziu, acid stearic, talc; agent de afânare:
croscarmeloză sodică.
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. Prin acțiunea sa
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.
Utilizare
Adulți: câte 1 comprimat de 3 ori pe zi, cel puțin
3 luni.

DE APĂRARE ȘI REGENERARE A FICATULUI!
În continuare, 1 comprimat pe zi se poate utiliza pe
termen lung.
Precauții
Nu se recomandă utilizarea în timpul sarcinii,
în caz de chist ovarian, endometrită, ciroză
decompensată și la copii.
Se recomandă precauție în cazul femeilor care
alăptează, precum și în caz de diabet zaharat.
Poate interacționa cu contraceptive orale sau cu
unele medicamente antiinfecțioase (metronidazol)
la utilizarea concomitentă.
Persoanele care se cunosc cu intoleranță la lactoză
sau cu alergie la ingredientele produsului nu
trebuie să utilizeze acest produs.
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. Nu aruncați niciun
supliment alimentar pe calea apei sau a reziduurilor
menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați
suplimentele alimentare pe care nu le mai folosiți.
Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

Capsula Hepatoprotect® Regenerator
îmbracă O NOUĂ HAINĂ
ÎNAINTE

ACUM

Condiții de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul
original.
Mod de prezentare
Cutie cu 5 blistere a câte 10 comprimate.
Cutie cu 1 blister a câte 10 comprimate.
Producător
SC BIOFARM SA
Str. Logofătul Tăutu nr.99, sector 3, București,
România
Tel: 021.30.10.600

Formulă nouă

Calitate superioară

Mai ușor de administrat

