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Hepatil 150mg 80 tabl
 

Cena: 26,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 80 tabl.

Postać tabl.

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Ornithini aspartas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: TEVA

ILOŚĆ: 80 tabletek

 

OPIS:

Hepatil 150 mg to suplement diety wspomagający prawidłową pracę wątroby.

 

ZASTOSOWANIE:

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. Wskazania: ostre zapalenia wątroby i marskość wątroby niezależnie od etiologii, stany przedśpiączkowe oraz śpiączka
wątrobowa. Ponadto zapobiegawczo w ostrej, podostrej i przewlekłej hiperamonemii. Ornityna zwiększa również tolerancję na
substancje uszkadzające miąższ wątroby, takie jak leki przeciwgruźlicze i przeciwnowotworowe. Ornitynę stosuje się także w
zaburzeniach trawienia wywołanych niewydolnością wątroby.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Hepatil stosuje się u dorosłych i u dzieci powyżej 7 roku życia. Zaleca się przyjmowanie 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę, popijając
niewielką ilością wody.

 

SKŁAD:

Składnik czynny: L-asparaginian L-ornityny, 150 mg, substancje wypełniające: skrobia ziemniaczana, poliwinylopirolidon, talk, celuloza,
substancja poślizgowa: stearynian magnezu.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. 

Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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