ЛИСТОК-ВКЛАДКА

Дієтична добавка «АГЕПТА®»
Таблетки сублінгвальні.
Містить підсолоджувач.

Склад:
1 таблетка містить: основну речовину: 400 mg (мг) S-аденозил-L-метіонін
дисульфат п-толуолсульфонату, що відповідає 200 mg (мг) катіону адеметіоніну;
допоміжні речовини: кислота стеаринова, магнію гідроксид, сахарин, сукралоза,
неогесперидину дигідрохалькон, адвантам; ароматизатор «Мандарин» (натуральний ароматизатор), мальтодекстрин, гуміарабік, кремнію діоксид, бутилгідроксіанізол; кремнію діоксид, ксиліт, натрію карбоксиметилцелюлоза, маніт, крохмаль
кукурудзяний.
Адеметіонін сприяє відновленню клітин печінки та покращує їхню функцію.
Адеметіонін підвищує рівень печінкового глутатіону, який є важливим антиоксидантом у печінці, та сприяє покращенню процесів печінкової детоксикації.
Завдяки дії адеметіоніну відбуваються процеси стабілізації оболонок клітин,
зменшується жирова інфільтрація, покращуються жовчовиділення та синтез білка
для відновлення клітин печінки.
Адеметіонін виявляє протизапальну дію, зменшує наслідки руйнівної дії токсичних
речовин (алкоголю, тютюнового диму, тощо) та небажаного впливу окремих
категорій лікарських засобів на клітини печінки.

Якщо Вам або Вашим близьким необхідно
часто або тривалий час приймати цей або інші
саплементи дієти, пропонуємо Вам
приєднатись до Клубу споживачів OMNICLUB.

ЗРУЧНІСТЬ & ЕКОНОМІЯ

Саплемент дієти є синонімом
для добавки дієтичної

Рекомендації щодо споживання:
АГЕПТА® рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як
додаткове джерело адеметіоніну для відновлення функції печінки при порушенні
режиму харчування, вживанні алкоголю або внаслідок шкідливого впливу чинників
довкілля.
Сублінгвальна форма, при якій таблетка розчиняється під язиком, забезпечує
основній речовині можливість надходження до кровотоку, минаючи стравохід та
шлунок.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:
Таблетку слід виймати з блістера безпосередньо перед прийомом.
Приймати дорослим по одній таблетці 2 рази на добу за 30-60 хвилин до прийому
їжі, утримуючи під язиком до повного розчинення.
Тривалість курсового прийому – один місяць, якщо лікар не призначив інакше.
За необхідності курс можна повторити.
Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо застосування:
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону
харчування.
Прийом АГЕПТА® перед сном, зокрема на ніч, є небажаним, зважаючи на супутній
тонізуючий ефект адеметіоніну.
При прийомі антидепресантів (зокрема селективних інгібіторів зворотного
захоплення серотоніну або трициклічних), інгібіторів моноаміноксидази або
засобів, які містять триптофан, проконсультуйтеся з лікарем про можливість
застосування АГЕПТА®.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність та період
лактації, біполярний психоз.
Форма випуску:
таблетки сублінгвальні №20 та №60 (в блістерах по 10 таблеток) в картонній пачці.
Маса нетто 1 таблетки: 2,0 g (г) ± 5%.
Строк придатності: 2 роки.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в захищеному від світла,
недоступному для дітей місці за температури від 2 °С до 25 °С.
Виробник: ФМС с.р.л., Віа Асі Консортілє, км 0+200, 03013, Ферентіно, Італія.
Імпортер: ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ»,
вул. Євгенія Харченка, 55, м. Київ, 02088, Україна,
тел. +38 (044) 377-51-14.

ЗРУЧНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ:
 спеціальні ціни на економ-упаковки продукції,
 безкоштовна доставка до Вашого міста,
 інші корисні сервіси та вигідні пропозиції.
Детальні умови участі у Клубі OMNICLUB та реєстрація:

vipclub.omnifarma.com.ua

Скануйте QR-код, щоб
дізнатись більше

