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Hepatil 150 mg x 80 tabl
 

Cena: 26,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 tabl

Postać Tabletki

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Ornithini aspartas

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Hepatil w postaci tabletek doustnych jest produktem wspomagającym prawidłową pracę wątroby i jednocześnie
przyczyniającym się do odpowiedniego metabolizmu tłuszczów. Wzbogaca zdrową dietę o cholinę oraz L-asparaginian L-ornityny.
Produkt marki Teva przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży i dzieci w wieku powyżej 7. roku życia. Wskazania do
jego stosowania obejmują nie tylko problemy z pracą wątroby różnego pochodzenia, ale również zaburzenia prawidłowego
funkcjonowania innych układów, w tym np. układu nerwowego.

Na co jest produkt Hepatil? Wskazaniem do stosowania suplementu diety może być potrzeba uzupełnienia diety w substancje
wspomagające pracę wątroby oraz ostre zapalenie wątroby bądź marskość tego narządu (bez względu na etiologię). Tabletki Hepatil
mogą być również pomocne w stanach przedśpiączkowych i śpiączce wątrobowej, a dodatkowo można je stosować w celu
zapobiegania hiperamonemii (ostrej, podostrej i przewlekłej). Wskazaniem do stosowania suplementu diety Hepatil jest długotrwały
stres i związane z nim napięcie nerwowe, a także problemy z uczeniem się i zaburzenia funkcji motorycznych. Produkt może być
przydatny w leczeniu zaburzeń trawiennych związanych z niewydolnością wątroby, a dodatkowo może sprawdzić się przy skłonności do
kamicy pęcherzyka moczowego. Wskazaniem do przyjmowania suplementu diety Hepatil jest również ciężkostrawna dieta i
nadużywanie alkoholu, a oprócz tego są to zaburzenia układu nerwowego wynikające ze zbyt niskiego poziomu acetylocholiny.

W skład suplementu diety wchodzi celuloza z dwutlenkiem krzemu, L-asparaginian L-ornityny, wodorowinian choliny, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, a oprócz tego talk i dwutlenek krzemu. Cholina jest substancją, której działanie polega na wspomaganiu pracy
nerek i oczyszczania wątroby. Wspiera ona proces regulacji wydalanego przez organizm moczu, a także przyczynia się do produkcji
acetylocholiny, substancji szczególnie istotnej, jeśli chodzi o pamięć i dobry nastrój. Działanie choliny wiąże się również ze wspieraniem
tworzenia i stabilizacji osłonek mielinowych, które są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo komórkom nerwowym. Cholina przyczynia
się dodatkowo do utrzymania metabolizmu homocysteiny, a przy tym działanie tej substancji czynnej polega na wspieraniu obniżania
poziomu cholesterolu we krwi. L-asparaginian L-ornityny to natomiast substancja, której działanie wiąże się ze wspieraniem procesu
detoksykacji amoniaku, a dodatkowo polega na wspomaganiu syntezy poliamin. Substancja przyczynia się do regeneracji komórek
wątroby, a dodatkowo jej działanie polega na wspieraniu funkcji wątroby i procesu trawienia.
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W opakowaniu znajduje się 80 tabletek Hepatil. W skład każdej z nich wchodzi 100 mg L-asparaginianu L-ornityny oraz 35 mg choliny, a
oprócz tego substancje pomocnicze. Produkt powinno się stosować zgodnie z zaleceniami producenta lub wskazaniami lekarza. W
przypadku osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 7 lat zaleca się przyjmowanie 1-2 tabletek w częstotliwości 3 razy na dobę. W 3 
tabletkach Hepatil znajduje się 300 mg L-asparaginianu L-ornityny oraz 105 mg choliny, a w 6 tabletkach odpowiednio 600 mg L-
asparaginianu L-ornityny oraz 210 mg choliny. Maksymalna dawka jednorazowa suplementu i maksymalna jego dawka dobowa nie
powinny być przekraczane.

Hepatil w formie tabletek to suplement diety, który również posiada przeciwwskazania, co oznacza, że nie wszyscy pacjenci mogą go
bezpiecznie stosować, nawet jeśli są ku temu wskazania. Nie powinien być stosowany przez osoby, które są nadwrażliwe na
którykolwiek z jego składników. Kobiety w ciąży i karmiące piersią także nie powinny korzystać z suplementu diety, podobnie jak dzieci w
wieku poniżej 7 lat.

Suplement diety Hepatil w postaci tabletek nie może być traktowany jako zamiennik zdrowego stylu życia i zróżnicowanej diety. Nie
powinien być też przechowywany w miejscu, do którego swobodny dostęp mają małe dzieci. Należy ponadto przechowywać go w
temperaturze pokojowej, zapewniając mu jednocześnie ochronę przed światłem oraz wilgocią.

Opis
Hepatil zawiera L-asparaginian L-ornityny oraz cholinę. Dzięki zawartości choliny Hepatil wspomaga pracę wątroby i przyczynia się do
właściwego metabolizmu tłuszczów.

Cechy

wspomaga pracę wątroby*
przyczynia się do właściwego metabolizmu tłuszczów*
*Dzięki zawartości choliny

Składniki
substancja wypełniająca - celuloza z dwutlenkiem krzemu, L-asparaginian L-ornityny, wodorowinian choliny, substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca - talk, substancja przeciwzbrylająca -
dwutlenek krzemu

Wartości odżywcze Skład zalecanej dziennej porcji: Zawartość w 6 tabletkach
L-asparaginian L-ornityny 600 mg
Cholina 86,4 mg

Stosowanie
Zalecana do spożycia dzienna porcja: dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia 6 tabletek. Tabletki należy popić niewielką ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, chronić przed światłem.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
produktu. Nie zaleca się stosowania produktu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety.
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
Teva Operations Poland Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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