
 

HEPATIL
®
 COMPLEX  

Suplement diety 
 

• Wspomaga prawidłową pracy wątroby* 
*Dzięki zawartości choliny  
 
300 MG FOSFOLIPIDÓW,  CHOLINA, WITAMINY 
 
HEPATIL

®
 COMPLEX suplement diety zawiera w jednej kapsułce cholinę oraz lecytynę sojową (858 mg)  będącą 

również źródłem choliny.  Dodatkowo jest wzbogacony witaminami z grupy B i witaminą E.  
 
Cholina zawarta w suplemencie diety Hepatil

® 
Complex pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, 

przyczyniając się również do utrzymania właściwego metabolizmu tłuszczów. 
 
Witaminy B6, B2 i tiamina (B1) przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina 
E chroni organizm przed działaniem wolnych rodników. 
 
Składniki: lecytyna sojowa standaryzowana na min. 35% fosfolipidów, żelatyna wieprzowa, olej sojowy, substancja 
utrzymująca wilgoć – glicerol, diwodorocytrynian choliny, substancja zagęszczająca – dwutlenek krzemu, witamina E 
(octan dl-alfa-tokoferylu), barwnik – tlenek żelaza czarny, barwnik – tlenek żelaza czerwony, witamina B6 
(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B2 (ryboflawina). 
 
Zalecana do spożycia dzienna porcja: 3 kapsułki. 
 
Skład zalecanej dziennej porcji: 

 

Składnik Zawartość 

w 1 

kapsułce 

% RWS* Zawartość 

w 2 

kapsułkach 

% RWS* Zawartość 

w 3 

kapsułkach 

% RWS* 

Cholina  43 mg ** 
 
 

86 mg 
 

** 129 mg ** 

Witamina E, w postaci 
(octanu DL-alfa-tokoferylu) 

4 mg 
(6 mg) 

33 8 mg 
(12 mg) 

67 12 mg                  
(18 mg) 

100 
 

Witamina B6 , w postaci 
(chlorowodorku pirydoksyny) 

0,47 mg       
(0,57 mg) 

34 0,94 mg              
(1,1 mg) 

67 1,41 mg            
(1,72 mg) 

100 

Tiamina (witamina B1), w postaci 
(chlorowodorku tiaminy) 

0,37 mg 
(0,49 mg) 

34 0,74 mg           
(0,99 mg) 

67 1,11 mg     
(1,48 mg) 

100 

Ryboflawina (witamina B2)  0,47 mg 34 0,94 mg 67 1,41 mg 100 

% RWS*– referencyjne wartości spożycia   **brak ustalonej normy referencyjnych wartości spożycia  

 
Ostrzeżenie:  

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek 
ze składników preparatu.  Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Suplement diety 
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże 
znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 
 
Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu,  w temperaturze 15-25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. Chronić przed światłem. 
 

Numer partii: 

 

40 kapsułek 
50 kapsułek  
 
Wyprodukowano przez:  

Masterpharm Polska Sp. z o.o. dla Teva Operations Polska Sp. z o.o.,  ul. Emilii Plater 53 , 00-113 Warszawa  


