
 
Suplement diety 

 

HEPAXANIT 
 

Wsparcie wątroby 

 

 
Suplement diety Hepaxanit polecany jest w celu wsparcia prawidłowego 
funkcjonowania wątroby i przewodu pokarmowego, zwłaszcza u osób stosujących 
nieodpowiednią (tłustą) dietę, systematycznie zażywających leki oraz spożywających 
znaczne ilości alkoholu. 
 
 
Właściwości składników zawarte w produkcie Hepaxanit: 
 

Cholina: pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby; przyczynia się do utrzymania: 
prawidłowego metabolizmu tłuszczów, oraz prawidłowego metabolizmu homocysteiny. 
 

Wyciąg z ziela karczocha: pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby; przyczynia się do 

prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego; stymuluje wydzielanie soków 

trawiennych; wspiera detoksykację,  

 
Ryboflawina (witamina B2),oraz Tiamina ( witamina B1) oraz Witamina B6  przyczyniają 
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.  
 
Witamina B6 : przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i 
glikogenu;  pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. 
 
Czym jest ornityna (asparaginian ornityny)? 
Ornityna to aminokwas m.in. wzmagający proces usuwania amoniaku z organizmu przez 
zwiększenie syntezy mocznika w cyklu mocznikowym w  procesach „odtruwania 
wątrobowego” 
 
 
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:  
 

Składniki odżywcze  2 tabletki RWS* 

L-asparaginian L-ornityny 200 mg -- 

Cholina 83,5 mg -- 

Ekstrakt z ziela karczocha 40 mg -- 

Witamina B6 1,4 mg 100% 

Witamina B1  1,1 mg 100% 

Witamina B2  1,4 mg 100% 
*RWS – referencyjna wartość spożycia 
 



Składniki: 
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; winian choliny;  
L-asparaginian L-ornityny; ekstrakt z ziela karczocha; substancja przeciwzbrylająca: sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny 
(źródło witaminy B6); ryboflawiny 5’-fosforan sodowy (źródło witaminy B2); monoazotan 
tiaminy (źródło witaminy B1);  składniki otoczki: hydroksypropylometyloceluloza; 
polidekstroza; glikol polietylenowy; talk; dwutlenek tytanu; ryboflawina; lak błękitu 
brylantowego. 
 

Zalecane spożycie:   
Spożywać 2 tabletki 1-2 x  dziennie podczas posiłku popijając niewielką ilością wody. 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. 
 

Ostrzeżenia: 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników 
produktu. Nie zaleca się podawania produktu dzieciom poniżej 10 roku życia oraz 
kobietom w ciąży i karmiącym piersią.  
 
Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy 
tryb życia.  
 
 
Warunki przechowywania:  
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.  
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.  
 
Zawartość opakowania:  
 
Opakowanie zawiera 30 tabletek  po  0,412g.  
Ilość netto: 12,36 g 
 
 
Kod EAN  5904730411134 
 
 
Producent: 
 
TREE PHARMA SP. Z O.O.  
UL. STRZESZYŃSKA 33  
60-479 POZNAŃ 
www.treepharma.pl  


