
Étrend-kiegészítők, vitaminok

HepatoProtect kapszula – 60 db/doboz

Glutation, kolin, növényi-kivonat és növényi-enzim tartalmú, 
bélben oldódó étrend-kiegészítő kapszula

Nagytakarítás szervezetünk „vegyi üzemében”
Szervezetünk működése során rengeteg méreganyaggal találkozik. Különösen 
igaz ez az elmúlt évtizedekre, hiszen a mesterséges kemikáliák a levegőben, 
a vízben és az élelmiszerekben egyre nagyobb mennyiségben fordulnak 
elő. A szervezet több szervrendszer segítségével próbál ezektől a toxinoktól 
megszabadulni. A máj az anyagcsere egyik központi szerve, mely a bevitt 
anyagok kémiai átalakulásáért, lebomlásáért felel. A nem vízoldékony anyagok 
a májban zajló biokémiai átalakulások során olyan módon változnak (például 
funkciós csoportok révén), hogy ezek vízoldékonnyá válnak, és további 
kiürülésre lesznek képesek.
A májsejtek igen jó regenerációs képességgel rendelkeznek, de érdemes 
odafigyelni májunk védelmére, hiszen egyes gyógyszerek, vegyszerek, 
szénhidrátokban, zsírokban gazdag étkezés, alkoholfogyasztás hatására 
károsodhat.
Májunk, ha egészséges, képes megtisztítani szervezetünket a mérgektől. Akkor 
van baj, ha túlzott terhelésnek van kitéve, ilyenkor nem képes szűrő, tisztító, 
semlegesítő feladatát ellátni. A károsodott máj csökkent epekiválasztásának 
hatására romlik a vékonybél emésztőképessége. Ezáltal méreg- és 
salakanyagok kerülnek nagy mennyiségben a nyirokrendszerbe, amely a 
nyirokkeringés elzáródásához vezethet. A folyamatos nyirokelzáródások 
következtében krónikus panaszok jelentkezhetnek. A nyirokpangás oka pedig a 
terhelt májban képződő epekövek által elzáródott máj.
Fontos tehát májunk rendszeres tehermentesítése, ezzel biztosítjuk a 
harmonikus működését és nem utolsó sorban a saját egészséges, energiával 
teli életünket.

Alkalmazási javaslat:

- Máj méregtelenítése

- Epeelválasztás serkentése

- Emésztés könnyítése

- Teltségérzet és puffadás enyhítése

- Nyirokrendszer tehermentesítése

AJÁNLOTT ADAGOLÁS:
Napi 2x1 kapszula a reggeli és esti 
étkezés előtt bőséges folyadékkal 
bevéve!

ÖSSZETEVŐK: Máriatövis (Sylibum 
marianum)-mag-kivonat, 80 % sylimarin 
tartalommal, kb.50:1, 120,0 mg/
kapszula, hidroxi-propil-metil-cellulóz 
(kapszulahéj),kolin-bitartarát, glutation, 
tömegnövelő szer ( mikrokristályos cellulóz), 
Articsóka (Cynara scolymus)-levél-kivonat, 
5% cynarin tartalommal, kb. 10:1, 50,0 mg/
kapszula, Édeskömény (Foeniculum vulgare)-
termés -kivonat, 7:1, 50,0 mg/kapszula, 
Borsmenta (Mentha piperita)-levél-kivonat, 
6:1, 50,0 mg/kapszula, Gyömbér (Zingiber 
officinale) gyökér-kivonat, 5% gingerol 
tartalommal, kb. 10:1, 50,0 mg/kapszula, 
papain, bromelain, csomósodást gátló ( 
zsírsavak magnézium sói, kolloid szilícium-
dioxid).



     Mellékhatások: nem ismeretesek.

A termék olyan speciális, nagy tisztaságú és töménységű természetes növényi kivonatokat 
tartalmaz, melyek sok százéves orvosi és népgyógyászati evidencia szerint fokozzák a máj 
természetes méregtelenítő funkcióinak hatékonyabb működését, valamint nagy mennyiségű 
zsíros étel elfogyasztása esetén a megfelelő mennyiségű epeelválasztást. A termék a máj vé-
delme és regenerálása mellett a teltségérzet és a puffadás ellen is eredményesen használható, 
megkönnyíti az emésztést.
Összetevők lehetséges hatásai
Kolin: számos fontos biológiai folyamatban vesz részt. Megőrzi a sejthártya épségét és olyan alapvető élet-
tani folyamatokban működik közre, mint a sejtek információ-átadásai, energiaellátása, illetve a sejten belüli 
kommunikáció. Ezenkívül részt vesz a sejtstruktúrák és -funkciók megőrzésében is. A kolin ún. lipotóp anyag, 
azaz emulgeálja a zsírokat és a koleszterint, így azok nem rakódnak le a májban, az epehólyagban, illetve az 
érfalakon.
A kolin hatásai:
• Védi a májat: segít ellátni méregtelenítő feladatát, erős megterhelés esetén (alkohol, drog) valamely-

est csökkenti a káros hatásokat, valamint megakadályozza a zsírok lerakódását a szervben.
• Segíti a zsírégetést: fokozza a szervezet zsírfelhasználását, így diéta mellett támogathatja a zsírvesz-

tést. 
• Kolinnal nagyban csökkenthető az epekövek kialakulásának valószínűsége.
• Csökkenti a koleszterinszintet.
Glutation: rendkívül fontos szabad gyök-semlegesítő molekula. A glutation testünk egyik legerősebb 
antioxidánsaként ismert anyaga, képes kisöpörni a szabad gyököket testünkből és küzd azok károsító hatásai 
ellen. Kimutatták a glutation gyulladáscsökkentő hatását, valamint felgyorsíthatja a regeneráció folyamatát. 
Erős méregtelenítő hatása van, és megvédi szervezetünket a nehézfémek, a rengeteg gyógyszer, a sugárzás, 
a cigarettafüst, az alkohol és a szennyeződések káros hatásaitól.
Máriatövis mag-kivonat: A növény három májvédő vegyületet tartalmaz, ezek együttesen fejtik ki 
hatásukat. Az érett magvak 4-6%-a szilimarin, mely bizonyítottan védi a májsejteket a káros anyagoktól. 
A máriatövis legjelentősebb hatása tehát az, hogy az emberi szervezet méregtelenítő központját, a májat 
erősíti. A máriatövis megakadályozza a májban termelődő, s a méregtelenítő folyamathoz nélkülözhetetlen 
aminosavszerű vegyület, a glutation kiürülését. Sőt bizonyos kísérletek igazolták, hogy nemcsak nem engedi 
a kiürülését, hanem 35%-kal képes megnövelni a glutation koncentrációját. A máriatövis ezenkívül antiox-
idáns hatású is, képes megvédeni a szervezetet a káros szabad gyököktől, ilyen jellegű tulajdonságai még a 
C- és E-vitaminét is meghaladják. A máriatövis regenerálja a májsejteket is, hatására az elöregedett, elhalt 
májsejtek helyett egészséges, új sejtek jönnek létre. Elősegíti a májbetegedések, többek között a vírusos 
májgyulladás (hepatitis) és a májzsugor (cirrózis) gyógyulását. A máriatövis az alkoholisták vagy az alkoholos 
májkárosodásból felépülők májának is nagy segítség lehet, ugyanis a máj által termelt glutationt a nagy 
mennyiségű alkohol mind felemészti. Rákos betegeknél megakadályozza, hogy a kemoterápia következ-
tében károsodjon a máj és segíti a felépülést is. 
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     Mellékhatások: nem ismeretesek.

Articsóka-levél kivonat: az 1950-es években a tudósok felfedezték, hogy az articsóka hatóanyaga a 
cinarin, ami a kávésavval rokon vegyület. Kimutatták, hogy a cinarin szabályozza az „epeutakat”- ezek azok 
a hálózati csatornák, melyeken keresztül az epe- miután a máj kiválasztotta- belefolyik az epehólyagba. 
Mivel az articsóka pozitív hatással van az epefolyadék mozgására, ezért megvédi a májat a méreganyagok-
tól, stressztől, károsodástól és az öregedéstől. Az articsóka nagyon jól kezeli a zsírmájat, az epepangást, és 
tökéletesíti a zsíremésztést. Megszünteti a puffadást, és a kiálló felhast. Mindezek mellett jó ásványi anyag 
forrás- például réz, kálium, kalcium, vas és mangán- továbbá számos fontos B-vitamin található benne- úgy-
mint folsav, niacin, pantoténsav és piridoxin.
Édeskömény termés-kivonat: nagy mennyiségben tartalmaz C-vitamint és B-vitaminokat, rostokat, 
káliumot, molibdént és mangánt. Gyakorlatilag zsír-, cukor- és koleszterinmentes. Az édeskömény javítja az 
emésztést, enyhíti a hasfájást, meggátolja az erjedési folyamatokból eredő túlzott gázképződést, mérsékli a 
kólika és az irritábilis bél szindróma (IBS) tüneteit. Anetol tartalmának köszönhetően segít megszüntetni a 
gyulladásokat – az édeskömény különösen a vastagbélgyulladás ellen hatékony –, beindítja a programozott 
sejthalált a daganatos sejtekben, ezáltal hozzájárul a daganatok megelőzéséhez. Tisztítja a vért, védi a májat, 
rostjai eltávolítják a vastagbélből a káros lerakódásokat –köztük a daganatok kialakulásában is szerepet 
kapó toxinokat– részt vesz a szervezet méregtelenítésében. Mivel szabályozza az anyagcserét és az ürítést, 
valamint elveszi az éhségérzetet, a fogyókúrák során is jó hasznát vehetjük.
Borsmenta levél-kivonat: a mai orvostudomány főleg az emésztőrendszer megnyugtatására, emész-
tési zavarok, irritábilis bél szindróma és egyéb panaszok megszüntetésére alkalmazza. Hatására az 
emésztőrendszer simaizmai ellazulnak, így megszünteti a bélgörcsöket és a bélgázt.  Görcsoldó tulajdonsága 
a hastáji fájdalmakkal váltakozó hasmenéses és székrekedéses rohamokkal járó emésztési zavarok, az ir-
ritábilis bél szindróma kezelésében is hasznos lehet. A borsmentában lévő mentol úgy fokozza az emésztést, 
hogy serkenti a természetes emésztőnedvek és az epe termelődését.
Gyömbér gyökér-kivonat: gazdag A-, C-, E-, B-komplex vitaminforrás, ezen kívül sok magnéziumot, 
foszfort, káliumot, szilíciumot, nátriumot, vasat, cinket, kalciumot és béta-karotint tartalmaz. Remek 
görcsoldó, gombaölő, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő és antibakteriális hatása van. Csípős vegyületei 
nemcsak a nyálelválasztást, de a gyomor- és epeváladék kiválasztását is fokozzák, így jelentősen serkentik 
az anyagcsere-folyamatokat. Ez a csípősség fokozza a bélműködést is, a salakanyagok kevésbé tudnak ler-
akódni, ezáltal hamarabb megszabadul a szervezet a felesleges dolgoktól. Ezek a tulajdonságok segíthetnek 
a fogyásban is.
Papain: a papain egy fehérjebontó (proteáz) enzim. Hatékonysága meghaladja a gyomorban található 
pepszin és a hasnyálmirigy által termelt pankreatin hatékonyságát.  Szinte az összes esszenciális aminosav 
megtalálható benne. Képes arra, hogy a különféle fehérjékből a legtöbb aminosavat szabadítsa fel a bele-
kben. Igen erős antioxidáns hatása miatt a rákmegelőzésben és gyógyításában is szerepet játszik. Javítja az 
immunrendszer működését, csökkenti a gyulladásokat. Krónikus bélhurut, hasnyálmirigy-gyulladás esetén is 
használható. Megtisztítja a bélfalat a felhalmozódott nyáktól.
Bromelain: a bromelaint a gyógyászatban 1957 óta alkalmazzák. Fehérje bontó tulajdonsága révén segít 
a táplálék fehérjéinek lebontásában. Emésztési zavarokban (epekő betegség, krónikus hasnyálmirigy gyul-
ladás, epehólyag gyulladás, krónikus májbetegségek) a növényi proteázok kombinációja (bromelain-
ananász, papain-papaya) hatalmas segítséget jelenthet.
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ÖSSZETEVŐK:
A napi adag (2x1 kapszula) tartalmaz:

     Mellékhatások: nem ismeretesek.

Megnevezés: Mennyiség: NRV%

Kolin-bitartarát
-ebben kolin:

204,0 mg 
84,0 mg

n.m.
n.m.

Glutation 200,0 mg n.m.

Máriatövis mag-kivonat
-ebben sylimarin:

240,0 mg
192,0 mg

n.m.
n.m.

Articsóka levél-kivonat
-ebben cynarin:

100,0  mg
5,0 mg

n.m.
n.m.

Édeskömény termés-kivonat 100,0 mg n.m.

Borsmenta levél-kivonat 100,0 mg n.m.

Gyömbér gyökér-kivonat
-ebben gingerol:

100,0 mg
5,0 mg

n.m.
n.m.

Papain (6000 USP/mg) 100,0 mg n.m.

Bromelain (1200 GDU/g) 100,0 mg n.m.

NRV%= Napi bevitel referenciaérték felnőttek esetében.
n.m.=nincs meghatározva
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