
ГЕПАКЛІН®

ІнструкцІя для застосування

Склад:
1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить:
активні інгредієнти:
–  екстракт тефрозії пурпурної (Tephrosia purpurea) – 150 мг;
–  екстракт кореневища пікрорхізи курроа (Picrorhiza kurroa) – 100 мг;
–  екстракт андрографісу метельчатого  (Andrographis paniculata) – 50 мг;
–  екстракт філантусу (Phyllanthus niruri) – 50 мг; 
–  екстракт стебла тіноспори серцелистої  (Tinospora cardifolia) – 25 мг;
–  екстракт берхавіі строкатої (Boerhavia diffusa) – 25 мг;
–  екстракт перцю довгого (Piper longum) – 25 мг.
Допоміжні речовини: крохмаль, дикальційфосфат, полівінілпіролідон 
К-30, целюлоза мікрокристалічна, аеросіл, тальк очищений, барвник 
Понсо 4R (Е 124), шелак.
Властивості компонентів:
  екстракт кореневища пікрорхізи курроа має антиоксидантні 

властивості, захищає клітини печінки від ушкоджуючої дії 
вільних радикалів та продуктів надмірного окиснення ліпідів. 
Під впливом пікрорхізи відбувається зменшення активності 
печінкових ферментів, білірубіну. Крім того, пікрорхіза сприяє 
детоксикації та відновленню печінки після вірусних, алкогольних 
впливів; має дозозалежний жовчогінний ефекти ;

  екстракт андрографісу метельчатого містить комплекс ак-
тивних речовин, які мають гепатопротекторні, жовчогінні, анти-
оксидантні, антибактеріальні та протизапальні властивості;

  екстракт філантусу має широкий спектр фармакологічних влас-
тивостей: проявляє виражену гепатопротекторну, гіполіпідемічну, 
гіпоглікемічну, болезаспокійливу, спазмолітичну дію; 

    екстракт тефрозії пурпурової містить активні компоненти – 
флавоноїди, стероїдні сполуки, рутин та ін. Крім того, препарати 
на основі тефрозії пурпурної мають гепатопротекторні, антиокси-
дантні, протизапальні, антибактеріальні, противірусні, спазмолі-
тичні властивості; 

    екстракт стебла тіноспори серцелистої проявляє загально-



тонізуючу дію, має також стресопротекторні, протизапальні 
властивості. Крім того, тіноспора проявляє виражену імуномо-
дулюючу дію. Захищає печінку та шлунково-кишковий тракт від 
ушкоджуючої дії алкоголю.

    екстракт берхавії строкатої діє як імуномодулюючий засіб, 
антиоксидант. Проявляє гепатопротекторну, нефропротекторну, 
протизапальну, антибактеріальну дію;

    екстракт перцю проявляє різноспрямований вплив на організм 
та крім гепатопротекторних,  має виражені антибактеріальні, 
імуномодулюючі властивості ;

Рекомендації до споживання: може бути рекомендована як дже-
рело біологічно активних речовин рослинного походження. Сприяє 
нормалізації функціонування печінки, жовчовивідних шляхів.
Перед застосуванням необхідна консультація лікаря.
Застереження при застосуванні: не перевищувати зазначену 
рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід вико-
ристовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагіт-
ність та період лактації у жінок. 
Спосіб застосування та дози: дорослим по 1-2 таблетки 2-3 рази на 
добу перед вживанням їжі, запиваючи склянкою води (200 мл).
Термін вживання: 45 днів. В подальшому термін вживання узго-
джувати з лікарем. 
Енергетична цінність 100 г продукту: 270 ккал (1130 кДж). 
Харчова цінність 100 г продукту: білків – 40 г, жирів – 2,8 г,  
вуглеводів – 21 г.
Форма випуску: таблетки, вкриті плівковою оболонкою, упаковані 
по 10, 20, 30, 60, 90, 100 або 120 шт. 
Умови зберігання: зберігати у сухому, захищеному від світла,  
недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30  ̊С.
Термін придатності: 3 роки від дати виготовлення.
Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Не містить ГМО.
Виробник: ‘‘Ананта Медікеар Лімітед’’,  
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні,  
Нью Делі - 110085, Індія, тел. + 91 1147050531;  
адреса місця виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, 
Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.
Імпортер: ТОВ «Евітас», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська, 
буд. 37, тел./факс: +380 (57) 766-07-44.


