
      

Схізандрін 
склад:
на  одну  таблетку  масою  250  мг:  схизандрин  -  25,0  мг,  допоміжні

компоненти.
Рекомендації до застосування:
дієтична  добавка до  раціону  харчування  -  додаткове  джерело  лігнанов;

сприяє нормалізації функціонування печінки. «Схізандрін» проявляє виражену
гепатопротекторну, метаболічну, гипохолестеринемическое, антитоксичну дію,
багатоплановий антиоксидантний ефект.

Добавки дієтичні годі було використовувати як заміну повноцінного раціону
харчування.

Основні властивості діючих компонентів:
«Схізандрін» - новий рослинний гепатопротектор, активна речовина якого

- схізадрін - біологічно активна сполука групи лігнанов лимонника китайського.
У  схізандріна  виявлено  сильне  гепатопротекторну,  антитоксичну  дію,
багатоплановий  антиоксидантний  ефект.  Під  впливом  схізандріна  в  різного
ступеня  відновлюються  функції  гепатоцитів  при  ураженні  печінки,
нормалізується рівень печінкових ферментів. В основі механізму дії схізандріна
лежить  активація  ферментної  системи  печінки,  що  відповідає  за  метаболізм
ксенобіотиків,  а  також  підвищується  активність  актиоксидантною  ферментів
печінки,  таких  як  глутатионпероксидаза,  глутатіонредуктаза  і  глутатіон-S-
транфераза. Завдяки цьому посилюються процеси детоксикації,  припиняється
руйнування  клітин  печінки  і  прискорюються  процеси  їх  відновлення
(регенерації).

Показання до застосування:
·  Хронічні  гепатити  -  стеаногепатіти  (алкогольні,  неалкогольні),  вірусні

гепатити В і С;
·  Токсичні  ураження печінки при алкоголізмі,  при лікарських ураженнях

печінки, при інтоксикації сполуками важких металів
Рекомендовано вживати:
дорослим по 1-2 таблетки тричі на день після прийому їжі. Курс прийому -

3 місяці. Надалі тривалість застосування узгоджувати з лікарем.

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Енергетична цінність (калорійність) в 100 г продукту: 18,022 ккал
Харчова (поживна) цінність в 100 г продукту: білки - 1,01 г, вуглеводи -

3,23 г, жири - 0,118 г
Протипоказання:
індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, годування груддю, діти

до 18 років, гостра печінкова недостатність, декомпенсований цироз печінки. З
обережністю призначати при гастриті, холециститі, панкреатіте.м



Інструкція  Схізантріна  представлена  виключно з ознайомчою метою.
Кваліфіковану допомогу в призначенні Схізантріна з метою лікування,  його
дозування,  схему лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може надати тільки ваш лікуючий лікар. 

Інструкція  препарату  Схізандрін  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні  Схізандрін з метою лікування,
його  дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


