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Informaţii nutriţionaleHeparepar
• Silimarină, Anghinare,

 Colină, Păpădie, L-metionină
• Mix de alge și ciuperci
• Hepatoprotector
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Menţiuni de sănătate
• Susţine sănătatea ficatului (Armurariu, Anghinare, Colină, 

Păpădie)
• Susţine metabolismul normal al homocisteinei (Colină)
• Regenerează celulele hepatice (Armurariu)
• Adjuvant în afecţiuni gastrointestinale (Anghinare, Păpădie)
• Susţine sistemul imunitar (Agaricus blazei, Spirulină, 

Chlorella)
• Adjuvant în controlul greutăţii (Spirulină)
• Redă tonusul și vitalitatea, util în caz de oboseală (Spirulină)
• Favorizează producţia de bilă (Armurariu).

Mod de utilizare
Copii cu vârste peste 12 ani: 1 comprimat pe zi, după masă 
sau la recomandarea specialistului.
Adulţi: 1 comprimat de 2 - 3 ori pe zi, după masă.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei 
de valabilitate înscrisă pe ambalaj. 

Ingrediente
Extract hidro-acetonic 24-26:1 din fructe de Armurariu 
(Silybum marianum) standardizat 80% silimarină; extract 
apos 5:1 din frunze de Anghinare (Cynara scolymus) 
standardizat 2,5% cinarină; Colină; celuloză microcristalină 
(agent de încărcare); extract 5:1 de Păpădie (Taraxacum 
officinale); lactoză monohidrat (agent de încărcare); mix 
de ciuperci pulbere (Maitake/Grifola frondosa, Shiitake/ 
Lentinula edodes, Cordyceps sinensis, Coama leului/ 
Hericium erinaceus, Agaricus blazei, Chaga/Inonotus 
obliquus, Păstrăv de fag/Pleurotus ostreatus); L-metionină; 
polivinilpolipirolidonă (stabilizator); săruri de magneziu ale 
acizilor grași vegetali (agent antiaglomerant); Spirulină 
(Spirulina platensis) standardizată 60% proteine; extract 
apos 10:1 de Chondrus (Chondrus crispus); extract apos 
10:1 de Kelp (Laminaria japonica); dioxid de siliciu (agent 
antiaglomerant); talc (agent antiaglomerant); extract apos 
10:1 de Wakame (Undaria pinnatifida); Chlorella ecologică 
(Chlorella vulgaris) standardizată minimum 50% proteine; 
extract hidroetanolic de Astaxanthin (Haematococcus 
pluvialis) standardizat 2,5% astaxantină; extract apos de 
Fucus (Fucus vesiculosus) standardizat 20% fucoidan. 

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la 
îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat copiilor 
sub 12 ani, persoanelor cu intoleranţă la lactoză sau alergice 
la oricare dintre ingredientele produsului.  În cazul femeilor 
însărcinate sau care alăptează, utilizarea se face doar la 
recomandarea specialistului. A se păstra la loc uscat, ferit de 
lumină și căldură. Deoarece produsul conţine ingrediente 
naturale, pot exista variaţii privind culoarea, mirosul sau 
aspectul, de la un lot la altul.

Extract de Armurariu
Cantitate/ 2 comprimate

300mg
Extract de Anghinare 240mg
Colină 200mg
Extract de Păpădie 160mg
L-metionină 100mg
Mix de ciuperci 100mg

Extract de Chondrus
Cantitate/ 2 comprimate

20mg
Extract de Kelp 20mg
Extract de Wakame 15mg
Chlorella ecologică 10mg
Extract de Astaxanthin 5mg
Extract de Fucus 5mg

Spirulină 25mg

Lot
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