
Heptomax
Supliment alimentar

Silimarină 120 mg

%VNR*

Fructe de Armurariu 
(Silybum marianum) 150 mg

Vitamina C 20 mg 25%
Vitamina B3 4 mg 25%
Vitamina E 3 mg 25%

Acid pantotenic 1,5 mg 25%
Vitamina B2 0,35 mg 25%
Vitamina B6 0,35 mg 25%
Vitamina B1 0,275 mg 25%

Acid folic 50 µg 25%
12,5 µg 25%

Vitamina B12 0,625 µg 25%

Heptomax este un hepatoprotector complex, cu concentrație mare de 
extract natural din plantă de Armurariu (Silybum marianum) și o 
combinație de vitamine  care contribuie la menținerea sănătății ficatului: 
Vitaminele C, E, B9, B2, B3, B7, B5, B6, B1, B12.

Planta de Armurariu (Silybum marianum) este cunoscută și utilizată în 
fitoterapie de peste 2000 de ani, fructele de Armurariu fiind recunoscute 
pentru contribuția lor la regenerarea celulară, datorită silimarinei.
Principalul compus activ al fructelor de Armurariu îl constituie silimarina, 
care reprezintă un complex activ de flavolignani și polifenoli, format din 
silibină, silicristină şi silidianină, silibina fiind cea mai activă componentă.

Silimarina contribuie la protecția ficatului, la potențialul de detoxifiere a 
ficatului și ajută la menținerea funcției hepatice. Totodată protejează 
membrana celulelor hepatice și împiedică pătrunderea substanțelor 
hepato-toxice în celulă, atunci când se administrează produse care se 
oxidează la nivel hepatic. Un alt rol al silimarinei îl constituie promovarea 
digestiei. 

Nicotinamida (Vitamina B3) este implicată, prin intermediul produșilor săi 
de metabolizare (aceștia acționând ca și coenzime), în procesele de 
oxido-reducere (respirația țesuturilor), cât și în metabolismul glucidic și 
lipidic.

Biotina (Vitamina B7) este necesară organismului, contribuind la 
metabolismul normal al macronutrienților și la metabolismul energetic 
normal, la funcționarea normală a sistemului nervos.

Acidul pantotenic (Vitamina B5) contribuie la metabolismul energetic 
normal, la sinteza normală și la metabolizarea hormonilor steroizi, a 
vitaminei D și a unor neurotransmițători.

Vitamina B1 contribuie la  metabolismul energetic normal, la funcționarea 
normală a sistemului nervos și la menținerea sănătății psihice.

Vitamina B12 contribuie la procesul de diviziune celulară și la formarea 
normală a globulelor roșii.

Vitamina B2 contribuie la metabolismul energetic normal, la menținerea 
normală a globulelor roșii, la metabolismul normal al fierului, la reducerea 
oboselii și extenuării.

Vitamina B6 contribuie la metabolismul energetic normal, la funcționarea 
normală a sistemului imunitar, la reducerea oboselii și extenuării, la 
formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de 
sânge.

Acidul folic (Vitamina B9) contribuie la procesul de diviziune celulară.

Vitaminele C și E contribuie la protejarea organismul împotriva stresului 
oxidativ. Vitamina C contribuie la regenerarea Vitaminei E.

Ingrediente/ tabletă: agent de încărcare: sorbitol; extract din fructe de 
Armurariu (Silybum marianum) 4500 mg (extract 30:1 din fructe de 
Armurariu – 150 mg, cu 80% silimarină - 120 mg); premix de vitamine 
(Vitamina C (acid L-ascorbic) 20 mg; Vitamina B3 (nicotinamidă) 4 mg; 
Vitamina E (acetat de DL-alfa tocoferol) 3 mg; acid pantotenic (pantotenat 

de calciu) 1,5 mg; Vitamina B2 (riboflavină) 0,35 mg; Vitamina B6 
(clorhidrat de piridoxina) 0,35 mg; Vitamina B1 (tiamină monohidrat) 
0,275 mg; acid folic 50 µg; biotină 12,5 µg; Vitamina B12 
(ciancobalamină) 0,625 µg); agenți antiaglomeranți: talc, stearat de 
magneziu.
Cantitatea ingredientelor din doza zilnică recomandată a produsului:

Mod de utilizare: Pe cale orală.

Doza zilnică recomandată: Adulți și copii de peste 12 ani: 
Un comprimat pe zi. 
Nu se recomandă copiilor sub 12 ani.
Atenționări: A nu se depăși doza  recomandată pentru consumul zilnic. 
Consumul excesiv poate produce un efect laxativ. Produsul este un 
supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și 
echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici. A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul datei înscrise 
pe ambalaj.

Precauții: În perioada de sarcină și alăptare, produsul se va administra 
doar la recomandarea specialistului.

Informații pentru persoanele cu diabet: Produsul nu conține zahăr.

Condiții de păstrare: A se păstra în ambalajul original, la temperatura 
camerei (sub 25 °C), ferit de umezeală și de lumina directă a soarelui.

Formă de prezentare: cutie cu 2 blistere a câte 15 comprimate de 
760 mg

Greutate netă: 22,8 g
Produs fabricat în Republica Cehă

Deținător notificare:
S.C. DONA. LOGISTICA S.A.
Str. Pădurii, nr. 4, Chitila, Ilfov, România 

Supliment alimentar notificat la S.N.P.M.A.P.S. cu nr. AA 13066
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