
 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

  

Hepason Complex kaps. 30kaps.(blister)
 

Cena: 13,51 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 kaps. (blister)

Postać kaps.

Producent/
Dystrybutor

ASA SP.Z O.O. GŁUBCZYCE

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancja czynna: suchy ekstrakt z liści Cynara scolymus L (karczoch). Preparat zawiera nie mniej niż 15 mg polifenolo-kwasów
w przeliczeniu na kwas chlorogenowy w dawce jednorazowej co jest równoważne 300 mg suchego ekstraktu z Cynara scolymus,
witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina B12, kwas foliowy, niacyna, talk farmaceutyczny.  Wskazania Wspomagająco po
spożyciu trudno strawnych pokarmów. Zaburzenia trawienia tłuszczów (wzdęcia, bóle brzucha, nudności, zaparcia). Stany uszkodzenia
wątroby (alkohol, zatrucia lekowe) zaburzenia wydzielania żółci, profilaktyka miażdżycy.  Działanie Wątroba pełni różnorakie funkcje w
organizmie. Jest najważniejszym organem przemiany materii, wielką fabryką, która bierze udział w przemianie węglowodanów, białek i
tłuszczy, przetwarza składniki odżywcze dostarczane z pokarmem. Jednocześnie jest odpowiedzialna za neutralizowanie związków
powstających w trakcie przemiany materii lub przyjmowanych z pokarmem. Wątroba jest jednym z najważniejszych organów
wydzielniczych w organizmie. Jednym z ważnych związków syntetyzowanych i wydzielanych przez wątrobę jest niezbędna do trawienia
pokarmu żółć. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Schorzenia wątroby mogą mieć wpływ na każdą z funkcji wątroby, a po uszkodzeniu dużej
liczby hepatocytów (główne,czynnościowe komórki wątroby), mogą zostać zakłócone wszystkie czynności wątroby. Choroby wątroby w
każdym przypadku są uważane za poważne, ponieważ zaburzenie funkcji tego narządu może mieć poważne konsekwencje dla całego
organizmu. Zdanie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć" odnosi się szczególnie do chorób wątroby. Oznacza to, że powinni Państwo podjąć
działania, aby nie dopuścić do przejścia choroby z postaci ostrej w przewlekłą. Preparat działa żółciopędnie, zwiększa ilość wydzielanej
żółci, obniża poziom cholesterolu we krwi.  Dawkowanie 2 razy dziennie po 1 kapsułce po jedzeniu.  Przeciwwskazania Stwierdzone
uczulenie na karczochy i inne rośliny z rodziny Compositae niedrożność dróg żółciowych. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i
matek karmiących. Stosowanie u dzieci poniżej 14 roku życia wymaga konsultacji z lekarzem.  Informacja Suplementy diety nie mogą
być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w
ciągu dnia.  
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