Capsula Hepatoprotect® Regenerator
îmbracă O NOUĂ HAINĂ
ÎNAINTE
Biofarm® este cea mai importantă companie cu
capital privat 100% românesc în ceea ce privește
producţia și comercializarea de suplimente
alimentare pe piaţa farmaceutică din România.
Totodată, Biofarm® este unul dintre primii
producători români de medicamente și suplimente
alimentare, cu o tradiţie de peste 95 ani și certificat
conform standardelor de bună practică de fabricaţie
la nivel European (GMP) pentru toate liniile de
fabricaţie, ceea ce conferă calitate și siguranţă
fiecărui produs din portofoliul său.
Ingrediente
O capsulă moale conţine 712,5 mg fosfolipide (din
lecitină din soia/Glycine hispida), masă gelatinoasă
(gelatină, apă purificată, glicerină, sorbitol lichid
parțial deshidratat, conservant: para-hidroxibenzoat
de metil), agent de încărcare: ulei de soia.
Acţiune
Hepatoprotect® Regenerator conţine fosfolipide, cu
rol esenţial în organismul uman, ca elemente
structurale ale membranelor, pentru activarea
sistemelor enzimatice de la acest nivel şi ca reglatori
ai funcţiilor de schimb între compartimentul
intracelular şi cel extracelular.
Fosfolipidele esenţiale din Hepatoprotect®
Regenerator sunt din lecitină de soia, cu conţinut
îmbogăţit în fosfatidilcolină.
Acestea sunt deja sintetizate şi corespund, prin
structura lor chimică, fosfolipidelor endogene.
Aceste fosfolipide esenţiale sunt încorporate ca
molecule intacte în membranele celulelor ficatului,
contribuind la menţinerea şi la funcţionarea normală
a acestora. Fosfolipidele esenţiale din
Hepatoprotect® Regenerator susţin formarea
membranei, etapă importantă în procesul de
întreţinere şi regenerare hepatică.

Utilizare
Pentru adulţi, câte 2 capsule moi de 3 ori pe zi sau
câte 3 capsule moi de 2 ori pe zi.
Atenţionări
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată
şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul
zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
A se consuma de preferință înainte de data expirării
înscrisă pe ambalajul produsului.
Persoanele care se cunosc cu alergie la soia sau la
oricare dintre celelalte ingrediente ale produsului nu
trebuie să utilizeze acest produs.
Nu aruncaţi niciun supliment alimentar pe calea apei
sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum
să aruncaţi suplimentele alimentare pe care nu le mai
folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea
mediului.
Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul
original.
Mod de prezentare
Cutie cu 4 blistere a câte 7 capsule moi.
Cutie cu 4 blistere a câte 8 capsule moi.
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