SILIMARINĂ
și ANGHINARE
Complex cu

Pentru protejarea și regenerarea
celulelor hepatice
+ Contribuie la stimularea secreției biliare
Supliment alimentar

Dr. Hart Complex cu Silimarină și Anghinare
contribuie la protejarea şi recuperarea funcţiilor
hepatice.
Silimarina este un complex de flavonoizi care
contribuie la:
• Creșterea capacității celulelor ficatului de a
rezista împotriva acțiunii toxinelor
• Regenerarea celulelor hepatice
Anghinarea este bogată în antioxidanți și
contribuie la:
• Menținerea unei valori constante a
colesterolului HDL („bun”)
• Scăderea colesterolului LDL („rău”), prin
conținutul ridicat de cinarină
• Stimularea secreţiei biliare a ficatului
Ingrediente/capsulă: Extract hidroetanolic
28:1 din fructe de Armurariu (Silybum
marianum), cu 80% silimarină – 187,5 mg*;
capsulă: gelatină, stabilizatori: lactoză
monohidrat și amidon din porumb; extract
hidroetanolic 25:1 din frunze de Anghinare
(Cynara scolymus), cu 2,5% cinarină – 50 mg*,
agenți antiaglomeranți: talc, dioxid de siliciu
coloidal anhidru și stearat de magneziu.
*Doza zilnică nu a fost stabilită.
Mod de utilizare:
Câte o capsulă de 1-2 ori pe zi, timp de cel
puțin 3 luni. Dozele pentru copii se vor
administra la recomandarea medicului.

Atenționări:
• A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor
mici.
• A nu se depăși doza recomandată pentru
consumul zilnic.
• Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă
variată şi echilibrată şi un mod de viaţă
sănătos.
• Produsul conține lactoză!
• Produsul este contraindicat persoanelor cu
intoleranță la lactoză sau cu sensibilitate la
oricare dintre ingrediente.
• Administrarea acestui supliment în perioada
de sarcină sau alăptare se face numai la
recomandarea medicului.
• A se păstra la temperaturi sub 25°C, în
ambalajul original.
• A se consuma, de preferință, înainte de
sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj (EXP).
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℮

20,5 g
50 de capsule
Supliment alimentar notificat la
S.N.P.M.A.P.S. cu nr. 9695/2015.

