ЛИСТОК-ВКЛАДКА
Добавка дієтична АГЕПТА
таблетки сублінгвальні
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Склад: 1 таблетка містить: основні речовини: 400 mg (мг) адеметіоніну, що відповідає
200 mg (мг) катіону адеметіоніну; допоміжні речовини: підсолоджувачі: манітол, ксилітoл,
сукралоза, ацесульфам К, неогесперидин; ароматизатор: лайм, екстракт цитрусових;
регулятор кислотності: лимонна кислота; жирні кислоти, оксид магнію, діоксид кремнію,
целюлоза мікрокристалічна.
Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)
на 100 g (г): білків – 14,84 g (г), жирів – 5,61 g (г),
вуглеводів – 3,16 g (г); 174 kcal (ккал) / 728 kJ (кДж);
на 1 таблетку: білків – 0,36 g (г), жирів – 0,13 g (г),
вуглеводів – 0,08 g (г); 4,2 kcal (ккал) / 17,5 kJ (кДж).
Адеметіонін сприяє відновленню клітин печінки та покращує їхню функцію. Адеметіонін
підвищує рівень печінкового глутатіону, який є важливим антиоксидантому 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 руйнівну дію токсичних
речовин (алкоголю, тютюнового диму, ліків та ін.) на клітини печінки.
Рекомендації щодо застосування: Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону
харчування як додаткове джерело адеметіоніну для відновлення функції печінки при
порушенні 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 і шлунок.
Спосіб застосування та рекомендовані дози: 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 не менше 15-20 хвилин – 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. Добавку
дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Прийом
Агепта перед сном, в тому числі на ніч, – небажаний, зважаючи на супутній тонізуючий
ефект адеметіоніну. При прийомі антидепресантів або інгібіторів моноаміноксидази
проконсультуйтеся з лікарем про можливість застосування Агепта .
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і період лактації,
біполярний психоз.
Форма випуску: таблетки сублінгвальні №20 або №60 (5 або 15 блістерів по 4 таблетки)
в картонній пачці.
Маса нетто 1 таблетки: 2,4 g (г) ± 7,5%.
Строк придатності: 2 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2°С до 25°С у
сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Виробник: «Труффіні і Редже Фармачеутічі С.р.л.», Віа Ославія, 18/А, Мілан, 20134, Італія.
Імпортер в Україні: ТОВ «БАРЕНТЦ УКРАЇНА»,
вул. Павлівська, 29, кімн.10, м.Київ, 01135, Україна, тел.: +38 (044) 486-18-77.
Маркетинг: ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ»,
вул. Євгенія Харченка, 55, м.Київ, 02088, Україна, тел.: +38 (044) 377-51-15.
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