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Hepavita 70 cps LEACUL

BENEFICII

Ø   Menta și Cimbrișorul contribuie la funcționarea normală
a tractului intestinal, susține sistemul imunitar, contribuie la
menținerea unui somn sănătos.
Ø  Coada-șoricelului  reduce colesterolul din sânge, ajută la
menținerea funcției vasculare normale.
Ø  Sunătoarea susține digestia.
Ø  Gențiana și Țintaura contribuie la confortul digestiv.
Ø  Cicoarea contribuie la producerea sucurilor digestive și la
motilitatea gastro-intestinală.
Ø  Armurariul, Anghinarea, Rostopasca, Păpădia și
Sulfina mențin sănătatea ficatului datorită silimarinei,
cinarinei, alcaloizilor și a esențelor amare conținute.
Ø  Anghinarea contribuie la buna funcționare a ficatului și a
tractului intestinal (ușurează digestia, susține detoxifierea,
atenuează senzația de greață sau vomă, durerile de stomac și
flatulența).
Ø  Lichenul-de-piatră facilitează digestia și reglează
apetitul.
Ø  Păpădia susține funcțiile hepatice și buna funcționare a
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sistemului gastrointestinal, prin acțiunea sa prebiotică.
Ø  Gălbenelele contribuie la sănătatea intestinală și a
ficatului.
Ø  Salvia susține digestia și buna funcționare a stomacului și
a tractului intestinal.
Ø  Turița-mare susține funcția hepato-biliară prin conținutul
de fitosterină, stimulează secreția și evacuarea bilei și are
proprietăți antiinflamatoare și regeneratoare asupra
ficatului.
Ø  Sunătoarea, Menta, Volbura susțin buna funcționare a
tractului digestiv datorită iridoidelor, uleiurilor volatile,
hipericinei și a rășinilor conținute.
Ø  Armurariul susține procesele naturale de regenerare și
detoxifiere ale ficatului (datorită conținutului de silimarină),
contribuie la protejarea celulelor hepatice atunci când se
utilizează compuși cu acțiune oxidantă, favorizează secreția
de bilă și contribuie la îmbunătățirea digestiei.
Ingrediente:
125 mg de extracte uscate atomizate (5% maltodextrină) din:
Frunze și părți aeriene de Mentă (Mentha piperita) – 11,07 mg
Părți aeriene de Cimbrișor (Thymus serpyllum) – 10,86 mg
Flori și părți aeriene de Coada-șoricelului (Achillea millefolium) – 10,86 mg
Părți aeriene de Sunătoare (Hypericum perforatum) – 9,91 mg
Rădăcină de Ghințură (Gentiana asclepiadea) – 8,85 mg
Părți aeriene de Cicoare (Cichorium intybus) – 8,82 mg
Frunze de Anghinare (Cynara scolymus) – 6,79 mg
Lichen-de-piatră (Cetraria islandica) – 6,79 mg
Rădăcină de Păpădie (Taraxacum officinale) – 6,79 mg
Flori de Gălbenele (Calendula officinalis) – 5,86 mg
Părți aeriene de Rostopască (Chelidonium majus) – 5,42 mg
Flori și inflorescențe de Sulfină (Melilotus officinalis) – 5,42 mg,
Fructe de Armurariu (Silybum marianum) – 4,78 mg,
Frunze de Salvie (Salvia officinalis) – 4,29 mg,
Flori, frunze și părți aeriene de Schinel (Cnicus benedictus) – 3,18 mg,
Flori de Turiță-mare (Agrimonia eupatoria) – 3,18 mg,
Flori de Țintaură (Centaurium umbellatum) – 3,18 mg,
Volbură (Convolvulus arvensis) – 1,35 mg,



Frunze de Zmeur (Rubus idaeus) – 1,35 mg,

75 mg de extract standardizat (min. 80% silimarină)
din semințe de Armurariu (Silybum marianum),
50 mg de Acid Alfa Lipoic.

Administrare:
adulți: 1-2 cps / 3 x zi
 


