
Formula unică inovatoare pentru un ficat sănătos

Regenerează Protejează Detoxifiază DETOX 



Susține sănătatea ficatului
Hepatargine Forte® conține o 
combinație unică de aminoacizi - 
arginina și betaina, aceștia sunt 
ESENȚIALI pentru restabilirea și 
normalizarea funcției defectuoase 
a sistemului hepatobiliar.

   Arginina și betaina au eficacitate 
     
   dovedită clinic, acționează 
   sinergic pentru a regenera, 
   proteja și detoxifia ficatul.



Arginina
• stimulează activitatea hepatică
• contribuie la detoxifierea
ficatului
• are efect antioxidant
• saturează ficatul cu oxigen
• reduce stările de oboseală
• normalizează microcirculația 

Betaina
• acțiune antifibrotică și 

antiinflamatoare
• recomandată în 
steatoza hepatică (ficat 
gras) 
• favorizează eliminarea 

grăsimilor 



Arginina
• ajută la regenerarea
hepatocitelor
• reduce inflamația și hipoxia
• reduce formarea de radicali 

liberi 
• normalizează nivelurile
crescute de amoniac

Betaina
• reduce distrofia grasă 

a ficatului
• asigură transportul 

trigliceridelor 
• asigură biosinteza 

fosfolipidelor 
• contribuie la oxidarea 

grăsimilor 



Mecanisme de acțiune la nivelul celulei 
hepatice:

• Protejează celulele hepatice
• Favorizeaza menținerea și refacerea 

structurii celulare
• Stabilizează membranele celulelor 

hepatice
• Favorizează eliminarea toxinelor din 

corp
• Îmbunătățește metabolismul 

intracelular în hepatocite
• Reduce inflamatia si hipoxia
•  Reduce formarea de radicali liberi 

daunatori pentru celulele hepatice



                                                                 Avantajele administrării
ü Hepatargine Forte® este un produs 

unic, foarte eficient în regenerarea, 
protejarea și detoxifierea ficatului

ü Hepatargine Forte® GATA DE BĂUT 
se administrează rapid fără a fi 
nevoie să se dizolve în apă.

ü Reduce oboseala și fatigabilitatea 
din prima zi de tratament

ü Stimulează imunitatea - ficatul este 
principalul organ care susține 
imunitatea în lupta împotriva 
infecțiilor



                                                                 Avantajele administrării
ü Protejează ficatul în cazul 

medicației ce are ca efecte 
secundare afectarea hepatică

ü Neutralizează radicalii liberi 
proveniți din: tutun sau alcool 

ü Stimulează activitatea hepatică
ü Facilitează procesul digestiv 
ü Reduce aciditatea și ameliorează 

manifestările dispeptice (greață, 
senzație de greutate în stomac, 
balonare)



                                                                 Avantajele administrării
ü Are acțiune antifibrotică și 

antiinflamatoare
ü Reduce steatoza hepatică (ficat 

gras)
ü Normalizează nivelul trigliceridelor 
ü Saturează ficatul cu oxigen 
ü Previne progresia bolii hepatice 
ü Protejează ficatul în infecțiile 

virale
ü Reduce durerea și senzația de 

greutate din cadranul drept 
superior



                                                                Când se recomandă

ü Recomandat pentru susținerea sănătății ficatului în cazul acumulărilor 
de toxine cauzate de alcool, țigări, medicamente, în diferite patologii 
ale ficatului.

ü Recomandat persoanelor ce au trigliceridele crescute 
ü Recomandat în astenie, oboseală, fatigabilitate
ü Recomandat în stări de greață și senzație de greutate in hipocondrul 

drept



   Doza recomandată și modul de administrare

Mod de administrare:
Conținutul plicului cu lichid oral se 
consumă ca atare.
  
Doza recomandată pentru consumul 
zilnic:
Adulți și copii peste 12 ani: se consumă 
2-3 plicuri cu lichid oral/zi după mesele 
principale.
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