
ULOTKA 
 
Hepatil Trawienie, Suplement diety 
 
Naturalnie wspomaga trawienie* i wątrobę**  
 
Hepatil trawienie jest suplementem diety zawierającym cztery wysokoskoncentrowane składniki, 
które wspomagają trawienie*, prawidłowe funkcjonowanie jelit***, działają korzystnie i ochronnie na 
wątrobę**. 
 
Hepatil trawienie jest polecany w celu wspomagania prawidłowej pracy przewodu pokarmowego* i 
wątroby**. 
       
Składniki:  
substancja wypełniająca – celuloza, chlorek potasu, ekstrakt z ziela karczocha (Cynara scolymus) 
standaryzowany na 5% cynaryny, olejek mięty pieprzowej (Mentha piperita), substancja 
przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, ekstrakt z ostropestu plamistego (Silybum marianum) 
standaryzowany na 80% sylimaryny, otoczka Sepicoat 5901 brown (skrobia, substancja wypełniająca -
talk, substancja glazurująca - mannitol, emulgator - lecytyna sojowa, barwnik: tytanu dwutlenek, 
tlenki i wodorotlenki żelaza), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych,  
substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, barwnik - czerń brylantowa PN 
 
Zalecana do spożycia dzienna porcja: 2 tabletki. 
 
Skład zalecanej dziennej porcji: 

Składnik Zawartość w 2 
tabletkach 

 RWS1 

chlorek potasu (w tym chlorki) 252,4 mg (120 mg) 15% 
ekstrakt z ziela karczocha 
(Cynara scolymus) 

100 mg - 

olejek mięty pieprzowej (Mentha 
piperita) 

60 mg - 

ekstrakt z ostropestu plamistego 
(Silybum marianum) 

40 mg - 

1RWS - Referencyjne Wartości Spożycia 
 
Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze 
składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. 
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta 
oraz zdrowy tryb życia. 
 
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15 
- 25ºC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem. 
 
Logo Teva 
 
Producent: 
Wyprodukowano przez Master Pharm Polska Sp. z o.o. 
dla: Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa    
 
 * dzięki zawartości chlorków oraz olejku mięty pieprzowej 
 **  dzięki zawartości ekstraktu z ziela karczocha oraz ekstraktu z ostropestu plamistego 
***dzięki zawartości ekstraktu z ziela karczocha, olejku mięty pierzowej 
 


