
Склад:
1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить екстракти:
–  тефрозії пурпурової (Tephrosia purpurea) – 150 mg (мг);
–  кореневища пікрорхізи курроа (Picrorhiza kurroa) – 100 mg (мг);
–  андрографісу волотистого  (Andrographis paniculata) – 50 mg (мг);
–  філантусу (Phyllanthus niruri) – 50 mg (мг); 
–  стебла тіноспори серцелистої  (Tinospora cordifolia) – 25 mg (мг);
–  берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 25 mg (мг);
–  перцю довгого (Piper longum) – 25 mg (мг).
Допоміжні речовини: стабілізатор крохмаль кукурудзяний; наповнювач целюло-
за мікрокристалічна; стабілізатор кросповідон; загущувач полівінілпіролідон; 
консервант бензоат натрію;  антиспікаючі агенти тальк, магнію стеарат; обо-
лонка (гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь 6000, титану діоксид, 
тальк, етилцелюлоза).
Характеристика компонентів:
  екстракт Андрографісу волотистого підвищує стійкість клітин печінки 

до пошкоджень токсичними речовинами за рахунок збільшення активності 
антиоксидантних ферментів (каталази, супероксиддисмутази, пероксидази, 
глутатіону) та зменшення перекисного окиснення ліпідів;

  екстракт кореневища Пікрорхізи курроа проявляє гепатопротекторну 
дію за рахунок мембраностабілізуючого, антиоксидантного та гіполіпіде-
мічного ефектів. Сприяє підвищенню детоксикаційної функції печінки, змен-
шенню накопичення жирів в її клітинах та відновленню після токсичної дії 
лікарських засобів, алкоголю;

  екстракт Тефрозії пурпурової сприяє підвищенню функціонального резерву 
печінки, про що свідчить нормалізація рівня печінкових ферментів (аланінамі-
нотрансферази та аспартатамінотрансферази), білірубіну, лужної фосфатази; 

    екстракт стебла Тіноспори серцелистої проявляє антитоксичну, анти-
оксидантну та антимікробну активність, а також має гіполіпідемічну дію, 
завдяки чому сприяє нормалізації порушень ліпідного обміну;

    екстракт Філантусу містить комплекс активних компонентів, які підвищу-
ють захисну функцію печінки, а також мають антиоксидантні та протимікроб-
ні властивості;

    екстракт Берхавії розлогої сприяє підвищенню активності антиоксидант-
них ферментів, дія яких направлена на захист клітин печінки від пошкодження 
вільними радикалами та токсичними речовинами. Крім того, екстракт Берхавії 
розлогої має жовчогінну, спазмолітичну та протизапальну дії;
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    екстракт Перцю довгого, за рахунок вмісту алколоїду піперину, підсилює 
засвоєння біологічно активних речовин та покращує процеси відновлення 
клітин печінки. 

Рекомендації до споживання: Гепаклін® може бути рекомендовано як дже-
рело біологічно активних речовин рослинного походження, що сприяють:
 - нормалізації функцій печінки та жовчовивідних шляхів;
 - покращенню перебігу метаболічних процесів;
 - захисту клітин печінки від пошкоджуючої дії лікарських засобів, алкоголю та 
токсичних речовин.
Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
Попередження: не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (по-
рцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повно-
цінного раціону харчування.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, дитячий вік до 
18 років, вагітність та період лактації у жінок, стани, що супроводжуються ри-
зиком обструкції жовчовивідних шляхів (наявність конкрементів, обтураційні 
явища в жовчовивідних шляхах).
Спосіб застосування та дози: дорослим по 1-2 таблетки 2 рази на добу пе-
ред вживанням їжі, запиваючи водою.
Термін вживання: 3 місяці. В подальшому термін вживання та можливість повтор-
них курсів узгоджувати з лікарем.
Форма випуску: таблетки, упаковані по 60 штук. 
Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла місці за темпе-
ратури не вище ніж 25  ̊С в оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва.

на 100 g (г) на 1 таблетку (порцію)
Енергетична цінність (калорійність) продукту:

1504,80 kJ (кДж)
360,00 kcal (ккал)

8,36 kJ (кДж)
2,00 kcal (ккал)

Поживна (харчова) цінність продукту:
білків 4,00 g (г) 0,02 g (г)
жирів 0 g (г) 0 g (г)
вуглеводів 86,00 g (г) 0,48 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно р. «Спосіб застосування та дози» 
необхідні дані помножити відповідно дозуванню.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Виробник: Ананта Медікеар Лімітед,  
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні,  
Нью Делі - 110085, Індія, тел. + 91 1147050531. 
Фактична адреса потужностей (об’єкта)виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО 
Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.
Імпортер/Організація, що приймає претензії від споживача: 
ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, буд. 37,
тел./факс: +38 (057) 766-07-44.


