ЛИСТОК-ВКЛАДИШ
до застосування для споживача
ЛІВЕНЦІАЛЄ ФОРТЕ,
капсули по 300 мг
Прочитайте уважно цей листок - вкладиш перед
тим, як розпочати застосування.
Зберігайте цей листок – вкладиш. Вам може
знадобитися перечитати його знову.
Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання,
будь ласка, проконсультуйтесь з Вашим лікарем.
Склад:
1 капсула містить:
активні інгредієнти:
порошок соєвого лецитину
(есенціальні фосфоліпіди) - 300 мг;
допоміжні речовини: рафінована соєва олія,
гідрогенізована рослинна олія, бутілоксіанізол,
бутигідрокситолуол, желатин, гліцерин, рідкий
сорбітол (70%), діоксид титану, рідка карамель,
вода очищена.
Фосфоліпіди є основною частиною всіх
клітинних мембран та органел, вони відіграють
значну роль у клітинному метаболізмі, процесах
детоксикації і регенерації клітини, мають
виражені
мембраностабілізуючі,
гепатопротекторні властивості, відновлюють і
захищають клітинну структуру печінки.
Фосфоліпіди називають есенціальними, що
відображає їх значення для організму як
незамінних факторів росту і розвитку, необхідних
для функціонування всіх клітин організму.
Есенціальні фосфоліпіди засвоюються дуже
швидко і усувають мембранні дефекти клітин.
Гепатопротекторна дія фосфоліпідів зумовлена
прискоренням процесу регенерації клітин печінки
і стабілізацією клітинних мембран, гальмуванням
процесу окислення ліпідів і пригніченням синтезу
колагену в печінці, що регулює ліпідний і
вуглеводний обмін, поліпшує функціональний
стан печінки та її дезінтоксикаційну функцію,
сприяє збереженню та відновленню структури
гепатоцитів; гальмує формування сполучної
тканини в печінці.

Рекомендації до споживання:
ЛІВЕНЦІАЛЄ ФОРТЕ може бути
рекомендована лікарем як додаткове джерело
есенціальних фосфоліпідів з метою створення
оптимальних дієтологічних умов для
нормалізації функції печінки та загального
зміцнення організму.
Спосіб вживання: дорослим по 2 капсули 3
рази на добу, запиваючи водою. Інше
дозування узгоджувати з лікарем.
Термін вживання: 1-3 місяці. Подальше
споживання та можливість повторного курсу
узгоджувати з лікарем.
Застереження при споживанні: підвищена
чутливість до окремих компонентів продукту,
жінкам в період вагітності та лактації. Перед
застосуванням проконсультуватися з лікарем.
30 шт в блістерах в картонній упаковці.
Форма випуску: капсули,
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній
упаковці, при температурі до 25°С, в
захищеному від світла та вологи та
недоступному для дітей місці.
Строк придатності: 2 роки від дати
виготовлення.
Без ГМО.
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