DOMENIU DE UTILIZARE
Supliment alimentar
LIV.52 sirop
Număr de înregistrare: 3428/11.12.2008
Denumire produs
LIV. 52 sirop
Supliment alimentar
Forma farmaceutică
sirop
Ingrediente
Capparis spinosa/Caper (extract din rădăcină), Cichorium intybus/Cicoare (extract din
semințe), Solanum nigrum/Zârnă (extract din planta întreagă), Terminalia arjuna (extract din
scoarță), Cassia occidentalis (extract din semințe), Achillea millefolium/Coada șoricelului
(extract din părți aeriene), Tamarix gallica/Cătină roșie (extract din planta întreagă).
Nu conține coloranți artificiali.
Descriere
Datorită ingredientelor naturale, caracteristicile organoleptice (culoare, gust, miros, aspect,
consistență) pot prezenta mici variații de la un lot la altul, fără a afecta calitatea produsului.
Despre companie
Produsele naturale de la Himalaya Herbal Healthcare oferă soluții eficiente pentru îngrijirea
sănătății, fiind apreciate în prezent în peste 90 de țări.
Gama produselor Himalaya Herbal Healthcare cuprinde suplimente alimentare pe bază de
pulberi și extracte vegetale de cea mai bună calitate, ce provin din plante cultivate în zonele
lipsite de poluare ale munților Himalaya.
Despre ficat
Ficatul are o importanță vitală pentru buna funcționare a întregului organism, fiind cel mai
mare organ intern și îndeplinind peste 500 de funcții. Astfel, ficatul are rol de bază în
detoxifiere și în tranformarea substanțelor nutritive în energie, intervine în reglarea nivelului de
grăsimi din sânge, stochează glucoză, sânge, fier și vitamine, sintetizează proteine și factori de
coagulare, secretă bila cu rol în descompunerea grăsimilor și în absorbția vitaminelor
liposolubile.
Proprietățile produsului
Liv.52 este un produs pentru ficat și vezica biliară.
Cichorium intybus (Cicoarea) susține sănătatea ficatului, ajută la protecția celulelor hepatice în
scopul menținerii funcțiilor ficatului, susține sănătatea vezicii biliare și menține fluxul biliar
normal. Cichorium intybus (Cicoarea) favorizează eliminarea toxinelor și purificarea sângelui,
iar Tamarix gallica (Cătina roșie) are rol antioxidant și hepatoprotector.
Capparis spinosa (Caper) și Terminalia arjuna ajută la îmbunătățirea activității hepatice și a
apetitului. Achillea millefolium (Coada șoricelului) protejează membranele celulare de acțiunea
distructivă a radicalilor liberi, stimulează secreția biliară și ajută la eliminarea disconfortului
digestiv.
Cassia ocidentalis are rol hepatoprotector și ajută la menținerea funcțiilor de detoxifiere, iar
Solanum nigrum are rol antiinflamator.
Mod de administrare:
Sugari peste 6 luni: 2,5 ml de 2 ori pe zi;
Copii 1-6 ani: 5 ml de 2 ori pe zi;
Copii 6-12 ani: 10 ml de 2 ori pe zi;
Adulți: 20 ml de 2 ori pe zi.
A se agita flaconul înainte de utilizare.
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Precauții
A se administra cu prudență persoanelor diabetice.
Prezentare:
Flacon din plastic cu 100 ml sirop.
Condiții de depozitare
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici. A se păstra în loc uscat, ferit de lumină şi
căldură, la o temperatură sub 25°C, în ambalajul original.
Mențiuni obligatorii:
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și
un stil de viață sănătos.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Termen de valabilitate
3 ani.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei înscrise pe ambalaj.
Cantitate netă: 100 ml ℮
Producător
The Himalaya Drug Company, Makali, Bangalore, 562 162, India.
E-mail: www.himalayawellness.com
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