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Telom-r hepatic 120 cps DVR
PHARM

Efecte benefice pentru protejarea şi regenerarea
celulelor hepatice, ajută la buna funcţionare a
ficatului.

Mod de utilizare: Câte 1-2 capsule, de 2 ori pe zi.

Ingrediente/capsulă: Astragalus (Astragalus membra- naceus), rădăcină, extract hidroalcoolic,
20:1, cu min. 50% polizaharide, uscat: 100mg; Armurariu (Silybum marianum), semințe, extract
uscat, cu 80% silimarină: 100mg; capsulă de gelatină tare; Chlorella (Chlorella vulgaris), pulbere:
60mg; Păpădie (Taraxacum officinale), frunze, pulbere: 40mg; Anghinare (Cynara scolymus), extract
apos (maltodextrină), uscat, cu min. 2,5% derivați de acid cafeic: 40mg; frunze de Măslin (Olea
europaea) – extract hidroalcoolic, uscat, cu min. 18% oleoeuropeină: 40mg; Astragalus (Astragalus
membranaceus), rădăcină, extract hidroalcoolic 4:1: 50mg; Astragalus (Astragalus membranaceus),
rădăcină, pulbere: 19,9mg; Arbore-de-Tămâie (Boswe- llia serrata), ulei esențial: 0,1mg.

Acțiuni fiziologice:

Astragalus membranaceus: Susține sănătatea vaselor de sânge, contribuie la menținerea unei
tensiuni arteriale normale, ajută la menținerea fluidității fiziologice a sângelui, poate proteja funcția
cardiacă; contribuie la menținerea sănătății imunitare, susține apărarea naturală a organismului,
contribuie la apărarea organismului împotriva agenților externi, crește rezistența organismului în
caz de condiții ambientale neprielnice; este un tonic ce contribuie la activitatea adaptogenă, susține
rezistența fizică și mintală a organismului; are un rol antioxidant, protejând celulele și țesuturile de
deteriorările oxidative.

Armurariul: Protejează și regenerează celulele hepatice; susține sănătatea și buna funcționare a
ficatului, stimulează producția de bilă; susține metabolismul grăsimilor și al glucidelor; contribuie la
menținerea funcțiilor fiziologice de purificare a organismului.

Chlorella: Întreține energia și tonusul; sursă naturală de nutrimente esențiale, de vitamine și de
minerale; întărește vitalitatea; utilizată în caz de oboseală temporară. Susține sistemul de apărare.

Anghinarea: Susține sănătatea intestinală; digestiv complet; susține digestia, contribuie la
funcționarea normală a tractului intestinal, contribuie la confortul intestinal.

Precauții: Poate interacționa cu medicamentele imunosupresive (persoane cu transplant). A se
întrerupe administrarea produsului înaintea intervențiilor chirur- gicale (crește riscul sângerării).
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Contraindicații:  Nu se cunosc.


