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HEPATIL 40 tabletek
 

Cena: 14,08 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

HEPATIL, 40 TABLETEK

**Opis produktu:**

Hepatil to preparat w formie tabletek zawierający w swoim składzie L-asparaginian L-ornityny oraz cholinę. Cholina to organiczny
związek chemiczny, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby oraz przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
homocysteiny i tłuszczów.

**Składniki:**

Substancje wypełniające: celuloza z dwutlenkiem krzemu, L-asparaginian L-ornityny, wodorowinian choliny, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu.
3 tabletki zawierają: 
L-asparginian L-ornityny 300mg, cholina 105mg.
6 tabletek zawiera: 
L-asparginian L-ornityny 600mg, cholina 210mg.

**Działanie:**

Hepatil stosowany jest w schorzeniach: ostre zapalenia wątroby i marskość wątroby niezależnie od etiologii, stany przedśpiączkowe
oraz śpiączka wątrobowa. Ponadto zapobiegawczo w ostrej, podostrej i przewlekłej hiperamonemii.Aminokwas biorący udział w
wątrobowej syntezie mocznika z amoniaku. Przyspiesza wątrobowe i mózgowe procesy odtruwania, korzystnie wpływając na przemiany
białek, tłuszczów i węglowodanów w organizmie oraz działa regenerująco na uszkodzone komórki wątrobowe.

**Zalecane stosowanie:**
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Dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia: 3 tabletki po 1 lub 2 razy dziennie, popijając niewielką ilością wody.

**Wielkość opakowania:**

40 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, chronić przed światłem.

**Producent:**

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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