Aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale, 30 capsule
RECOMANDAT PENTRU REGIMUL DIETETIC AL PERSOANELOR CU
SUPRASOLICITĂRI METABOLICE HEPATICE, STEATOZĂ HEPATICĂ, HEPATOPATII
ACUTE ȘI CRONICE
Ingrediente active
Fosfolipide din Soia lecitină
Extract din frunze de anghinare
(Cynara scolymus L.)
Vitamina E

2 capsule

4 capsule

420 mg
40 mg

840 mg
80 mg

12 mg (100% DZR*)

24 mg (200% DZR*)

*DZR = doza zilnică recomandată
Valoare nutritivă

2 capsule

4 capsule

În 100 g

8,9 kcal/36,9 kJ

17,8 kcal/73,9 kJ

637 kcal/2639 kJ

Proteine

0,32 g

0,64 g

22,7 g

Carbohidrați

0,23 g

0,5 g

16,3 g

Grăsimi

0,75 g

1,5 g

53,4 g

0,0012 g

0,0023 g

0,0836 g

Valoare energetică kcal/kJ

Sodiu
Valoarea nutritivă este bazată pe analiza alimentului dietetic

Ingrediente: fosfolipide din Soia, lecitină, gelatină bovină (capsulă), ulei de soia, emulgatori: glicerol (E422),
extract apos uscat 5:1 (maltodextrină) din frunze de anghinare (Cynara scolymus L.), Vitamina E (DL-alfa-tocoferol
acetate), coloranți: oxid roșu de fier (E172), oxid negru de fier (E172).
Mod de utilizare: Pentru regimul dietetic al persoanelor care se tratează cu medicație specifică
suprasolicitărilor metabolice hepatice, steatozei hepatice, hepatopatiilor acute si cronic e, câte 1-2 capsule
de 2 ori pe zi, preferabil după masă, cu o cantitate suficientă de lichid sau în conformitate cu instructiunile medicului
dumneavoastră. Produsul poate fi luat continuu, fara întrerupere. Produsul conține soia, nemodificată genetic. A
nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la indemâna și la vederea copiilor mici.
Alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrata și un mod
de viață sănătos. Produsul nu trebuie administrat pe cale parenterală. Produsul trebuie utilizat sub supraveghere
medicală. Produsul nu este propriu utilizării ca unică sursă de alimentație. Atenționări: În cazuri rare, pot să
apară efecte secundare cum ar fi greață și scaun moale. Contraindicații: Nu folosiți acest produs dacă sunteți
alergic la una din componentele sale. Acest produs este contraindicat pentru femeile gravide și mame care
alăptează. Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, la loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui.
Producator: Sensilab SA Luxembourg
FARMICOM pharmaceutical company d.o.o.
Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec, Slovenia, EU
Importator: Pharmalink SRL
Blvd. Marașești nr 2B, Bl. C, Intrarea 3, Etaj 1, Ap. 22, Sector 4, 040254
Telefon: 0371.00.39.35; Fax 0372.25.33.83
A se consuma înainte de/LOT (L): înscrisă pe ambalaj
Cantitate netă: 21 g
www.hepafar.ro

