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Текст для маркування (етикетування) дієтичної добавки
«ГЕПАЗАК®»
Назва: дієтична добавка ГЕПАЗАК®.
Найменування виробника: ERBOZETA S.P.A., Strada delle Seriole 41/43, loc. Galavotto - 47894 Chiesanuova
(SMR), Республіка Сан Марино на замовлення Pharmunion LLC, 3524 Silverside Road, Suite 35B, Wilmington,
Delaware, 19810, США.
Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від споживачів): ТОВ «АСІНО
УКРАЇНА», бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, м. Київ, 03124, Україна, тел.: +38 (044) 281-23-33.
1 пакет-саше 10 мл (ml) містить:
L-Аргініну
Бетаїну

0,64 г (g)
1,00 г (g)

Склад: активні речовини: L-аргінін, бетаїн; допоміжні речовини: очищена вода, сахароза; регулятори кислотності:
яблучна кислота, лимонна кислота; ароматизатор: виноградний; консервант: сорбат калію.
Рекомендації до споживання: ГЕПАЗАК® може бути рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону
харчування осіб, що знаходяться під впливом шкідливої дії факторів навколишнього середовища, при станах,
пов’язаних з порушенням білкового метаболізму (стреси, астенія, травми, голодування, ацетоанемічний стан та ін.),
як додаткове джерело аргініну та бетаїну з метою підтримки нормального функціонального стану гепатобіліарної
системи.
Поєднання аргініну та бетаїну сприяє: підвищенню синтезу білків та фосфоліпідів мембран гепатоцитів,
покращенню детоксикаційних можливостей печінки шляхом дезактивації аміаку, підтримки нормального кровообігу
та процесів мікроциркуляції у печінці, зменшенню гіпоксії печінки.
Бетаїн сприяє підтримці нормального рівня гомоцистеїну.
Застереження до споживання: індивідуальна чутливість. Вагітні жінки або жінки, які годують груддю, люди
похилого віку або будь-яка особа з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту повинні радитися з
лікарями. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен
використовуватися як заміна повноцінному раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не
використовувати розчин із зіпсованої упаковки. Не вживайте після строку придатності, зазначеного на упаковці.
Перед застосуванням обов'язкова консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Спосіб споживання та рекомендована добова доза: дорослим по 1-3 саше на добу після прийому їжі. Вміст одного
саше можна розчинити у невеликій кількості води або приймати без води;
дітям в віці від 3-х років вживати тільки за рекомендацією лікаря. Якщо лікар не рекомендує інакше, то вживати
по 1-2 саше на добу (зранку та ввечері). Вміст одного саше розвести в половині склянки 100 мл (ml) питної води та
приймати по 1 чайній ложці кожні 10-15 хвилин.
Термін споживання: тривалість споживання узгоджувати з лікарем.
Мінімальний термін придатності: краще спожити до кінця дати зазначеної на упаковці; термін придатності – 36
місяців від дати виробництва.
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці. Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від
світла та недоступному для дітей місці при температурі від 8°С до 25 °С.
Форма випуску: оральний розчин по 10 мл (ml) у пакетах-саше; по 20 пакетів у картонній пачці.
Штрих-код: вказано на упаковці.
Текст маркування розроблений виробником, який несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за
відповідність продукції даним, наведеним на етикетці.
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