PRACTICA FARMACEUTICĂ

LiverHelp – un ajutor eficient
pentru sănătatea ficatului
LIVERHELP – A HIGHLY USEFUL HELP FOR YOUR LIVER

O

rgan vital, „fabrică“ a detoxifierii, singurul
organ capabil de regenerare, ficatul
îndeplinește peste 500 de funcţii prin care
influenţează întregul organism. Ficatul este frecvent
suprasolicitat la aproape toate categoriile de vârstă, din
motive precum:
• alimentaţia deficitară: cu valoare nutriţională
scăzută (produse rafinate; grăsimi și zaharuri; alcool,
tutun, cafea; deficit de nutrienţi esenţiali), cu aditivi
și potenţiatori de gust (care uzează și distrug în timp
neuroreceptorii); consum insuficient de lichide.
• poluanţii din aer, sol și apă. De la începutul
secolului XX au fost introduse în mediu și în
alimentaţie peste 80.000 de substanţe chimice noi
cu potenţial nociv, majoritatea netestate pe oameni.
• stresul prelungit.
• abuzul de medicamente.
Deși multe persoane nu conștientizează influenţa
substanţială a ficatului asupra întregului organism,
majoritatea populaţiei este expusă la factorii toxici de
mai sus. De aceea este importantă înţelegerea
necesităţii unei cure de detoxifiere și regenerare a
ficatului, pentru prevenirea și, totodată, în tratamentul
multor afecţiuni.

FAZELE DETOXIFIERII HEPATICE
Detoxifierea hepatică are loc în două faze (de extragere
și de conjugare, urmate de cea de eliminare). Faza I
generează ea însăși anumiţi produși toxici, motiv
pentru care coordonarea cu faza a II-a este esenţială.
Dacă organismul se confruntă cu un nivel de toxine și
reziduuri metabolice superior capacităţii de procesare a
ficatului, nivelul de toxicitate din organism nu mai
poate fi controlat în mod optim. Recircularea toxinelor
poate genera numeroase afecţiuni cronice ale
sistemului imunitar, digestiv, cardiovascular, cerebral
etc.

124

Vol. 5, Nr. 3-4, An 2012

Pentru susţinerea funcţiei hepatice există un produs
100% natural și eficient: LiverHelp de la Zenyth
Pharmaceuticals.
Printre simptomele frecvente ale suprasolicitării și
intoxicării hepatice se numără: durerile de cap,
oboseala constantă, tulburările de somn, cearcănele,
acneea, erupţiile cutanate, răcelile și virozele frecvente,
dificultatea de a slăbi, tulburările digestive și de tranzit
frecvente, balonările, dureri abdominale.
Tratarea acestor simptome (de regulă, efectele unei
stări de intoxicare a organismului și suprasolicitare
hepatică) poate fi ineficientă în lipsa sprijinirii funcţiei
hepatice. De aceea, efectele benefice ale ceaiului
hepatoprotector și detoxifiant LiverHelp depășesc sfera
hepatobiliară și digestivă și influenţează întregul
organism.

PRACTICA FARMACEUTICĂ
CE ESTE LIVERHELP?
LiverHelp este un ceai detoxifiant și hepatoprotector
eficient, ale cărui ingrediente 100% naturale au efecte
benefice în:
• stimularea detoxifierii hepatice
• afecţiuni hepato-biliare și tulburări digestive
• steatoză hepatică
• hipercolesterolemie și hiperglicemie.
Detoxifierea și regenerarea hepatică ajută direct și în
alte probleme de sănătate precum obezitate, gută,
reumatism, tulburări hormonale și imunitare, depresie,
anemie, acnee etc.

INGREDIENTE CAMPIOANE ÎN PROTECŢIA
FICATULUI
Ingredientele formulei naturale a ceaiului LiverHelp
sunt recunoscute în practica terapeutică datorită
efectelor benefice complexe asupra ficatului și a
întregului aparat și digestiv, dar și asupra altor organe și
procese din organism.
Armurariul conţine flavonoide lignanice, silimarină
(silibină, silidianină și silicristină), uleiuri grase. Printre
beneficiile armurariului pentru sănătatea ficatului și a
aparatului digestiv recunoscute în practica terapeutică
se numără regenerarea hepatocitelor și prevenirea
fibrozei, prevenirea depunerilor grase în ficat și
scăderea trigliceridelor și a colesterolului, stimularea
eliminării hepatotoxinelor și secreţiilor biliare, protecţia
antioxidantă împotriva stresul oxidativ, prevenirea

scăderii glutationului (esenţial în faza II de detoxifiere și
pentru imunitate), prevenirea și atenuarea
hepatotoxicităţii alcoolului.
Un studiu german realizat în 1987 pe 179 de pacienţi cu
ciroză a indicat o rată a mortalităţii, la doi ani, cu 60%
mai mare în grupul placebo faţă de grupul care primise
doze zilnice de silimarină.
Acţiunea armurariului din LiverHelp este potenţată de
celelalte ingrediente ale ceaiului. Păpădia este
coleretică și colagogă, eficientă în hipercolesterolemie,
hiperglicemie și hiperazotemie. Este știut faptul că
păpădia mărește permeabilitatea capilarelor și irigarea
ţesutului conjunctiv, stimulează secreţiile gastrice și
hepatobiliare și are acţiune ușor diuretică. Trifoiul roșu
ajută la scăderea trigliceridelor și a colesterolului, în
reducerea simptomelor asociate osteoporozei și
menopauzei (conţine izoflavone) și în general în stări
inflamatorii (datorită acidului salicilic). Ghinţura
albastră conţine principii amare care, în contact cu
receptorii gustativi, stimulează secreţiile salivare și
digestive până la nivelul ficatului. Are acţiune
bacteriostatică, antihelmitică, antiseptică,
hepatoprotectoare, coleretică și colagogă (datorită
amarogentinei). Lemnul dulce conţine glicirizină care
poate încetini evoluţia afecţiunilor hepatice spre ciroză,
are acţiune antiinflamatorie de tip cortizonic,
antibacteriană, antidepresivă și antitoxică.
LiverHelp este o formulă naturală complexă, eficientă în
susţinerea funcţiei hepatice și digestive, cu multiple
efecte benefice asupra sănătăţii întregului organism.
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