
Состав: каждая таблетка содержит:
активные вещества: 
Сухой экстракт корня лакрицы   350,00 мг
(Glycyrrhiza glabra)
Сухой экстракт расторопши пятнистой  135,00 мг
(Silybum marianum)
Сухой экстракт Бхумиамла (Phyllanthus amarus) 100,00 мг
Д1-альфа-токоферола ацетат (Витамин E 50%) 8,00 мг
Никотинамид (Витамин B3)  7,20 мг
Пантотенат кaльция (Витамин B5)  1,6 мг
82% Пиридоксина гидрохолорид (Витамин B6) 0,732 мг
Рибофлавин (Витамин B2)   0,600 мг
Тиамина гидрохлорид (90% Витамин B1) 0,480 мг
Фолиевая кислота (Витамин В9)  0,064 мг
Биотин (Витамин В8)   0,025 мг
Цианокобаламин (Витамин B12)   0,3 мкг

вспомогательные вещества: микрокристаллическая 
целлюлоза, кальция фосфат, диоксид кремния, магния стеарат.

Область применения: принимается в качестве биологически 
активной добавки к пище для улучшения функционального 
состояния печени.

Сухой экстракт корня лакрицы (Glycyrrhiza glabra) 
содержит минеральные соли, пектины, сапонин, органические 
кислоты, глюкозу, флавоноиды, сахарозу, аспарагин, 
глицирризин, витамины и минералы. Применяется для 
восстановления функции печени, уменьшает риск развития 
рака печени и цирроза, содержащийся в растении гликозид – 
глицирризиновая кислота помогает нейтрализовать токсины 
различного происхождения.
Сухой экстракт расторопши пятнистой (Silybum 
marianum) содержит группу флавоноидных соединений, таких 
как силимарин (включающий три отдельных, изомерных 
соединения – силибинин, силидианин и силикристин), который 
нормализуют работу печени за счет ускорения регенерации ее 
клеток, препятствует попаданию в клетки печени токсичных 
веществ, стимулирует выделение желчи.  Применяется для 
улучшения работы печени, улучшает общее состояние 
организма. 
Сухой экстракт Бхумиамла (Phyllanthus amarus): 
Филантус является одной из лучших аюрведических трав для  
печени, он содержит такие биологически активные вещества, 
как лигнаны, алкалоиды, терпеноиды, филлантин, 
гипофиллантин, кверцетин, астрагалин, галловую кислоту, 
элаганиновую кислоту и корилагин. Эти составляющие, 
защищают гепатоциты от повреждения токсинами (алкоголя, 
табака, наркотиков) и препятствуют прохождению вируса 
гепатита в печень, угнетают синтез холестерина в крови, 
повышают способность печени перерабатывать глюкозу, 
нормализуют работу поджелудочной железы и тонкого 
кишечника.  Естественным путём ускоряют выведение 
токсинов и продуктов метаболизма. 
Витамин E относится к группе жирорастворимых витаминов, 

он необходим для обеспечения роста и регенерации 
организма, развития мышц, нервной системы, печени и других 
органов.
Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В8, В9, В12) важны 
для метаболизма углеводов, белков и жиров, способствуют 
оптимальному функционированию всех органов и систем, в 
том числе желудочно-кишечного тракта и иммунной системы.

Способ применения и дозы: 
Взрослым по 1 таблетке 3 раза в день, запивая стаканом воды. 
Не превышать рекомендуемую дозу. 

Пищевая ценность:
Белки 17,53 г
Жиры  4,76 г
Углеводы  64,75 г
Энергетическая ценность в 100 г:
371,96 ккал

Противопоказания: 
Повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД.

Побочные эффекты: при длительном применении возможна 
задержка жидкости в организме и как следствие - появления 
отеков и повышение артериального давления. 

Особые указания: не следует использовать в качестве 
замены разнообразного сбалансированного питания. Если у 
вас аллергия на какой-либо компонент, перед применением вы 
должны обратиться к врачу. Не рекомендуется применять БАД 
в период беременности и грудного вскармливания (в связи с 
отсутствием клинических данных по безопасности). 
Пациентам, принимающим препараты для разжижения крови, 
снижения уровня сахара в крови, снижения холестерина, перед 
приёмом БАД рекомендуется проконсультироваться с врачом 
ввиду возможного потенцирования эффекта.  

Форма выпуска и упаковка: 
По 15 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из 
пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 4 
контурные упаковки вместе с инструкцией по применению на 
государственном и русском языках вкладывают в картонную 
пачку.

Условия хранения: 
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не 
выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет. 
Указан на упаковке.
Не принимать по истечении срока годности.

Условия отпуска: без рецепта.

№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.98.003.E.000373.05.19

Владелец торговой марки:
Belinda  Laboratories LLP, 
Astra House, Arklow Road, SE14 6EB
Лондон, Великобритания

Производитель: 
PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.,
Via Casa Paradiso, 2/A
23846 Garbagnate Monastero (LC), Италия.

Организация, уполномоченная принимать претензии от 
потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, РК, г. Алматы, ул. Панфилова 98, БЦ «Old Square»
Телефон: +7 (727) 300 69 71,
E-mail: cepheusmedical@gmail.com

Ливертин
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕLivertin



Құрамы: əр таблеткасының құрамында: 
белсенді заттектері:
Қызылмия тамырының құрғақ сіріндісі   350,00 мг
(Glycyrrhiza glabra)
Расторопши алапес құрғақ сіріндісі   135,00 мг
(Silybum marianum)
Бхумиамла құрғақ сіріндісі (Phyllanthus amarus) 100,00 мг
Д1-альфа-токоферол ацетаты (50% Дəрумен E) 8,00 мг 
Никотинамид (Дəрумен B3)  7,20 мг
Пантотенат кaльций (Дəрумен B5)   1,6 мг
82% пиридоксин гидрохлориді (Дəрумен B6) 0,732 мг
Рибофлавин (Дəрумен B2)      0,600 мг
Тиамин гидрохлориді (90% Дəрумен B1)  0,480 мг
Фолий қышқылы (Дəрумен В9)  0,064 мг
Биотин (Дəрумен В8)   0,025 мг
Цианокобаламин (Дəрумен B12)  0,3 мкг

қосымша заттектері: 
микрокристаллды целлюлоза, кальций фосфаты, кремний 

қостотығы, магний стеараты.

Қолдану аясы: бауырдың қызметін жақсарту үшін тағамға 

биологиялық белсенді қоспа ретінде қабылдайды.

Қызылмия тамырының құрғақ сіріндісі (Glycyrrhiza 

glabra)  құрамында минералды тұздар, пектиндер, сапонин, 

органикалық қышқылдар, глюкоза, флавоноидтар, сахароза, 

аспарагин, глицирризин, дəрумендер мен минералдар бар. 

Бауыр қызметінің қалпына келтірілуіне, бауыр ісігі мен 

цирроздың пайда болу қаупін азайтады, өсімдік гликозидті - 

глицирризин қышқылы əр түрлі шығу тектерінің токсиндерін 

бейтараптандыруға көмектеседі.
Расторопши алапес құрғақ сіріндісі (Silybum marianum) 

жасушалардың қалпына келуін жеделдету арқылы бауырды 

қалыпқа келтіретін силиларин (үш бөлек, изомерлі қосылыстар 

- силибинин, силидения жəне силикристинді қоса алғанда) 

сияқты флавоноидты қосылыстар тобын қамтиды, бауыр 

жасушаларының өтімді босатылуын болдырмайды. Бауырды 

жақсарту үшін қолданылады, ағзаның жалпы жағдайын 

жақсартады.
Бхумиамла құрғақ сіріндісі (Phyllanthus amarus): Филантус 

– бауырға арналған аюрведалық шөптердің бірі, ол линкандар, 

алкалоидтар, терпеноидтар, филантина, гипофилантин, 

кверцетин, астрагалин, галликалық қышқыл, элаганин 

қышқылы жəне корилагин сияқты биологиялық белсенді 

заттардан тұрады. Бұл өсімдіктегі заттектер гепатоциттерді 

уыттармен (алкоголь, темекі, есірткі) зақымданудан қорғайды 

жəне гепатит вирусының бауырға өтуіне кедергі келтіреді, 

қандағы холестериннің түзілуін басады, бауырдың глюкозаны 

өңдейтін қабілетін арттырады, ұйқыбезі мен аш ішектің 

жұмысын реттейді.  Табиғи түрде токсиндердің жəне 

метаболизм өнімдерінің жойылуын тездетеді.
E дəрумені майда еритін дəрумендер тобына жатады, 

организмнің өсуі мен қалпына келуін, бұлшық еттің, жүйке 

жүйесінің, бауырдың жəне басқа ағзалардың дамуын 

қамтамасыз ету үшін қажет.  
В тобының (В1, В2, В3, В5, В6, В8, В9, В12 дəрумендері) 

көмірсулар, ақуыздар мен майлардың алмасуы үшін маңызды, 

барлық ағзалар мен жүйелердің, оның ішінде, асқазан-ішек 

жолдарының оңтайлы қызмет етуіне ықпал етеді. 

Қолдану тəсілі жəне мөлшерлемесі: 
Ересектер стақан суымен күніне 3 рет 1 таблеткадан алады. 

Ұсынылатын мөлшерінен асыруға болмайды. 

Тағамның құндылығы:
Ақуыздар 17,53 г
Майлар 4,76 г
Көмірсулар 64,75 г
100 г. Энергиялық құндылығы:
371,96 ккал

Қарсы көрсетімдері: 
ББҚ-ның құрамбөліктеріне асқан сезімталдық.

Жанама əсерлері: ұзақ уақыт бойы қабылдаған кезде 

организмде сұйықтықтың  іркілуі орын алуы мүмкін, осының 

салдарынан ісіну мен артериалдық қысымның артуы пайда 

болуы мүмкін.

Ерекше нұсқаулар: 
Тағамдық қоспаны алуан түрлі үйлесімді тамақтануды 

алмастыру ретінде пайдалануға болмайды. Қандай да бір 

құрамбөлігіне аллергия болса, қолдану алдында дəрігермен 

кеңесу қажет. Жүктілікте жəне бала емізу кезеңінде бұл ББҚ 

қолдануға ұсынылмайды (қауіпсіздігі бойынша клиникалық 

мəліметтердің болмауына байланысты). Қанды сұйылтуға, 

қандағы қант деңгейін азайтуға, холестеринді  азайтуға 

арналған препараттарды қабылдап жүрген пациенттер əсерін 

күшейту мүмкіндігіне байланысты ББҚ қабылдау алдында 

дəрігермен кеңесуі тиіс. 

Шығарылу түрі жəне қаптамасы: 
15 таблеткадан поливинилхлорид үлбірден жəне алюминий 

фольгадан контурлы ұяшықты қаптамаға салынған. 4 контурлы 

қаптамадан, мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі қолдану 

жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон қаптамаға салынған.

Сақтау шарттары: 
Жарық түспейтін жерде, 25 °С-ден аспайтын температурада 

сақтау керек.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 

Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.
Қаптамада көрсетілген.
Жарамдылық  мерзімі өткеннен кейін қабылдауға болмайды.

Босатылу шарттары: рецептсіз.

Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік №:
KZ.16.01.98.003.E.000373.05.19

Сауда белгісінің иесі:
Belinda Laboratories LLP.,
Astra House, Arklow Road, SE14 6EB
Лондон, Ұлыбритания

Өндіруші:
PHARMALIFE RESEARCH S.R.I.,
Via Casa Paradiso 2/A
23846   Garbagnate Monastero(LC), Италия

Тұтынушылардан шағым-талаптарды қабылдауға 

уəкілетті ұйым:
 «Cepheus Medical» ЖШС (Цефей Медикал)
050000, ҚР, Алматы қ, Панфилов көшесі, 
98 үй, «OLD SQUARE» БО
тел: +7 (727) 300 69 71, 
E-mail: cepheusmedical@gmail.com

Ливертин
ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАНЫҢ
ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҒЫLivertin
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