Лів-Ферст таблетки
ЛІВ-ФЕРСТ® створена на основі стародавніх рецептів. До її складу входять тільки
природні компоненти, що здавна використовуються для захисту печінки та поліпшення її
функцій.

ЛІВ-ФЕРСТ®, завдяки раціонально підібраному складу біологічно активних речовин,
поліпшує функціональний стан печінки, захищає від токсичної дії алкоголю, ліків, хімічних
елементів, прискорює відновлення пошкоджених клітин, проявляє детоксикаційну та
жовчогінну дію, сприяє під-вищенню апетиту та стимулює травлення.

Склад. 1 таблетка містить: тіноспора серцелиста (Tinospora cordifolia) 25 мг, андрографіс
мітелковий (Andrographis paniculata) 100 мг, евкаліпт білий (Eclipta alba) 25 мг, філантус
нірурі (Phyllanthus niruri) 50 мг, базилік священний (Ocimum sanctum) 50 мг, тефрозія
пурпурна (Tephrosia purpurea) 50 мг, пікрорхіза курроа (Picrorhiza kurroa) 50 мг, цикорій
звичайний (Cichorium intybus) 50 мг, терміналія арджуна (Terminalia arjuna) 25 мг, деревій
звичайний (Achillea millefolium) 25 мг, тамарикс гальський (Tamarix gallica) 25 мг, берхавія
широка (Boerhavia diffusa) 25 мг.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Тіноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Проявляє протимікробну, спазмолітичну, жовчогінну, протизапальну дію, стимулює
регенерацію клітин печінки.

Андрографіс мітелковий (Andrographis paniculata)
Містить комплекс активних речовин, які мають гепа-топротекторні, жовчогінні та
протизапальні властивості.

Евкаліпт білий (Eclipta alba)
Має гепатопротекторні, тонізуючі властивості. Засто-совується при захворюваннях
шлунково-кишкового тракту.

Філантус нірурі (Phyllanthus niruri)
Зменшує наслідки негативного впливу на печінку алкоголю, тютюну, наркотиків та інших
токсинів. Активує детокси-каційну функцію, проявляє протизапальну, антимікробну,

антиоксидантну, знеболюючу, жовчогінну, спазмолітичну, гепатопротекторну дію,
допомагає регенерації клітин печінки.

Базилік священний (Ocimum sanctum)
Запобігає пошкодженню печінки токсинами.

Тефрозія пурпурна (Tephrosia purpurea)
Активує детоксикаційну функцію печінки, проявляє гепа-топротекторну дію.

Пікрорхіза курроа (Picrorhiza kurroa)
Має виражені гепатопротекторні, жовчогінні, детоксикаційні та антиоксидантні
властивості. Прискорює регенерацію гепатоцитів.
Цикорій звичайний (Cichorium intybus)
У народній медицині рослина в основному відома як «печінкова» трава. Містить у своєму
складі глікозиди, фруктозу, холін, аскорбінову кислоту, вітаміни групи В. Цикорій збуджує
апетит, покращує діяльність органів травлення, виявляє гіпоглікемічну, гепатопротекторну,
протизапальну, гіпо-холестеринемічну, жовчогінну дію.

Терміналія арджуна (Terminalia arjuna)
Містить таніни, тритерпеноїди. Має тонізуючі, анти-септичні, протизапальні властивості.
Знижує рівень холестерину.

Деревій звичайний (Achillea millefolium)
Вживають для покращення апетиту, посилення секреторної активності шлунку. Розширює
жовчні протоки, зменшує спастичний біль у кишечнику та запалення слизових оболонок.

Тамарикс гальський (Tamarix gallica)
Гепатопротекторна дія.

Берхавія широка (Boerhavia diffusa)
Жовчогінна дія.

Спосіб вживання та рекомендована доза: дорослим по
рекомендацією лікаря.

1 таблетці двічі на день або за

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Застереження до споживання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність,
годування груддю та дитячий вік.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

Форма випуску: таблетки №30.

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25 ºC в оригінальній упаковці у
недоступному для дітей місці.

Термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення.
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