PADMA

HEPATEN
Швейцарські рослинні капсули на основі
тибетської формули "Bras bu 3 thang"
Дієтична добавка.
Інформація про виріб
PADMA HEPATEN – це дієтична добавка
рослинного походження, яка підтримує
здоров’я печінки, сприяє детоксикації та очистці організму*. Препарат створений на основі
формули, розробленої згідно з тибетськими лікувальними вченнями, і відомий під назвою "Bras bu
3 thang" (вимовляється як "Де бу 3 танг").
Препарат PADMA HEPATEN виробляється у Швейцарії згідно зі строгими вимогами до якості
(GMP).
Погляд з Тибету
Рослини, що входять до складу "Bras bu 3 thang" мають особливу дію на печінку завдяки добре
збалансованій рецептурі. "Bras bu 3 thang" є головним і тривалим чинником здоров’я печінки.
Згідно з тибетськими лікувальними вченнями, енергія нагріву, відома як "tripa", зосереджена у
печінці. Здорова печінка відповідає за вироблення крові та за здоров'я суглобів і очей. Очищення
важливе у разі дії на печінку алкоголю або інших токсинів.
Тибетські рослини і трави працюють як "посланці", які покликані допомогти нашому організму.
Тибетські трав'яні комбінації викликають цілющі імпульси в організмі. Крім того, запах і смак
грають важливу роль у складі інгредієнтів.
У тибетській медицині дії рослин ніколи не розглядаються окремо, а засновані на ефекті
синергізму - спільної дії для досягнення великих результатів. Одне ціле - більше, ніж сума його
частин. У цьому сила тибетських формул!
Всі рослини, описані в таблиці, є частиною формули PADMA HEPATEN. Тим не менше, окремі
характеристики рослин не претендують на вичерпну повноту інформації, і тому не можуть бути
використані в якості терапевтичних рекомендацій. Вони призначені для того, щоб показати
значимість і глибину складних формул тибетської медицини.

Інгредієнти PADMA HEPATEN
Одна капсула містить:
№

Використана
частина
рослини

Кількість,
мг

Ефект від використання,
властивості

1

Плоди міробалану
без кісточок
(Terminalia chebula)

200

2

Плоди амли
(Emblica officinalis)

100

Харітакі - "цар всіх ліків". "Харітакі" в перекладі з санскриту
означає - "рослина, що краде хвороби". Це одне з найбільш
шанованих рослин в Аюрведі та медицині Тибету. Плоди цієї
рослини містять найбільш сильні антиоксиданти. Харітакі живить
тканини мозку і нервової системи, як кажуть древні тексти
«наділяючи енергією Шиви» (чистої свідомості), очищає слизові
оболонки і мембрани клітин. Регулює функцію товстої кишки,
покращує травлення, сприяє збільшенню тривалості життя,
підсилює голос і зір. Харітакі підвищує інтелект і наділяє
мудрістю.
Амла (амалакі) - знімає втому, покращує розумові здібності,
циркуляцію крові, підсилює вогонь травлення і функції виділення.
Інша назва цієї рослини - "Дхатрі", що означає "доглядальниця",
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Плоди бібхітакі
(Terminalia bellerica)

100

тому що амла подібна за своїми якостями доглядальниці чи
матері. Вона впливає на всі типи тканин і підсилює імунітет.
Плоди амли діють як живильний тонік, охолоджують,
омолоджують, покращують сексуальну функцію. Амла одне з
найсильніших омолоджуючих рослин аюрведичної медицини.
Бібхітакі - діє на дихальну, травну, видільну і нервову системи. Це
ще один потужний омолоджуючий рослинний засіб, що має
тонізуючу, омолоджуючу, відхаркувальну дію. Плоди бібхітакі
нормалізують рівень інсуліну, видаляють надлишковий слиз із
бронхів і усувають застій в жовчовивідної системі та органах
малого таза. Цей міробалан покращує зір і голос. Бібхітакі надає
одночасно послаблювальну і терпку дію, очищаючи кишківник і,
підвищуючи його тонус, виганяє з організму паразитів, зміцнює і
тонізує шлунок. Ефективний при різного роду каменях і скупченні
слизу в травному тракті, сечових і дихальних шляхах. Розчиняє і
видаляє ці утворення з організму.

Допоміжні речовини (до маси капсули 516 мг): желатин, гідратоване рослинне масло, моно- та
дигліцериди жирних кислот. Капсули не містять штучних консервантів та барвників.
Рекомендована доза PADMA HEPATEN
Дорослим приймати 2–6 капсул на добу, краще – 1–2 капсули за 1 годину до сніданку та 1–2
капсули через 1 годину після вечері, а також, якщо це потрібно – перед обідом. Їх слід запивати
значною кількістю рідини (найкраще – гарячою водою або чаєм). Можна також приймати усю
денну дозу протягом дня.
Навесні та восени рекомендується приймати препарат протягом 4–6 тижнів з метою детоксикації
організму.
Приймання препарату PADMA HEPATEN спричинює м'яку стимулюючу дію на систему
травлення. Дієтичні добавки не можуть замінювати різноманітне та збалансоване харчування
згідно з принципами здорового способу життя. Не є лікарським засобом. Перед прийомом
рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Важливість печінки для здоров'я організму
Печінка – це найбільший внутрішній орган, розташований у верхній частині черевної порожнини
під правою реберною дугою грудної клітки.
Печінка виконує багато функцій. Це також найбільш важливий орган детоксикації організму,
відповідальний за виведення з організму шкідливих речовин, як власних, так і тих, що надходять з
їжею. Як метаболічний орган, печінка відповідає не тільки за жировий, холестериновий та
цукровий обмін, а також за вироблення жовчної кислоти, необхідної для розщеплення жирів, та за
регулювання балансу вітамінів, мікроелементів та гормонів. Як орган синтезу, печінка виробляє
більшість білків крові (наприклад, альбумін) та факторів згортання крові. Вона також є важливим
органом зберігання цукрів, жирів та заліза.
Стрес для печінки означає стрес для усього організму
Печінка зазвичай вирішує багато завдань різного ступеню ефективності. Однак, у разі постійного
перевантаження, її функція детоксикації починає порушуватись.
Фактори, які навантажують печінку:
 оксидативний стрес, пов'язаний з атакою вільних радикалів на печінку;
 важкі метали (наприклад, з зубних пломб);
 токсини (наприклад, алкоголь, нікотин, компоненти смаженої кави, їжі тощо);
 алергени (наприклад ті, які містяться у їжі та у повітрі, яке ми вдихаємо);
 речовини з вогнищ запальних процесів або місць накопичення бактерій (наприклад, з
"тихих" запалень зубів);
 медичні препарати;
 кінцеві продукти природних метаболічних процесів (їх накопичення, пов'язане з
недостатністю функції печінки або нирок);
 штучні харчові добавки, консерванти харчових продуктів та косметичних препаратів;
 внутрішні фактори (спори грибів, розчинники, що виділяються з підлог, меблів та фарб).
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PADMA HEPATEN використовується для підтримки:
 нормального функціонування печінки*;
 детоксикації і очистки людського організму (очищення)*;
 регулювання системи обміну речовин навесні та восени*;
 виведення сторонніх речовин*.
Виготовлення PADMA HEPATEN
Компанія PADMA AG виготовляє рослинний препарат PADMA HEPATEN з сировини, що
спеціально вирощується і постачається кваліфікованими постачальниками. Головними критеріями
таких поставок є якість та чистота. Рослинні вироби обробляться у чистих умовах для захисту їх
діючих речовин. Дієтичні добавки виготовляються згідно з найвищими стандартами якості (GMP)
фармацевтичної індустрії на підприємстві у Швейцарії, яке спеціалізується на тибетських
рецептах. Уся сировина, кожний етап виробництва та кожний кінцевий виріб підлягають
найсучаснішому аналізу, що гарантує найвищу якість продукції PADMA.
Подальша інформація про використання PADMA HEPATEN
На сьогодні відсутні дані щодо впливу препарату PADMA HEPATEN на ліки, з якими він
одночасно застосовується.
Загалом, рекомендовано дотримуватися 1,5–2-годинної перерви між прийманням дієтичної
добавки та інших фармацевтичних препаратів.
Особливу увагу слід приділити при вживанні дієтичних добавок дітьми, під час вагітності, жінкамгодувальницям та при індивідуальній чутливості до компонентів продукту. Перш, ніж приймати
цей препарат, вам слід проконсультуватися зі своїм лікарем або фармацевтом.
Препарат PADMA HEPATEN не містить лактози або глютену, через що є прийнятним для
діабетиків.
Забороняється вживати капсули після закінчення терміну їх зберігання, вказаного на упаковці.
Препарат слід зберігати у сухому місці, виключаючи його доступ для дітей, у оригінальній
упаковці, що захищає його від дії сонячного світла, при кімнатній температурі (приблизно 1525°C).
* Плоди міробалану та бібхітакі підтримують нормальне функціонування печінки.
Продаж PADMA HEPATEN
PADMA HEPATEN можна придбати в упаковках по 60 капсул.
В Україні також можна придбати інші вироби торгової лінії "PADMA":
Дієтичні добавки:
PADMA NERVOTONIN
PADMA DIGESTIN
PADMA BASIC
Поставки в Україні:
ТОВ «УКЦ Сервіс», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Богомольця, 21
e-mail:office@padmabasic.com.ua
моб.тел. +38 097 9379460
Виробник:
PADMA AG
Unterfeldstrasse 1
CH-8340-Hinwil, Швейцарія

Більше інформації про тибетську медицину та асортимент виробів компанії "PADMA AG" можна
знайти на веб-сайті www.padmabasic.com.ua
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