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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Το APSA HEPATOCHEM Li είναι ένα ειδικό συμπλήρωμα που υποστηρίζει 
τον ηπατικό και τον νεφρικό μεταβολισμό και προλαμβάνει το σύνδρομο 
του λιπώδους ήπατος.
Παρέχει πρόσθετη διατροφική ενέργεια (ενισχύει την παροχή θρεπτικών 
συστατικών), ενώ, όπως αποδείχτηκε, βελτιώνει την απόδοση της 
ζωοτροφής. Η Βιταμίνη B12 που περιέχει βελτιστοποιεί την κυτταρική 
ανάπτυξη και τον μεταβολισμό της ενέργειας (παραγωγή γλυκόζης).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
Πουλερικά: 0,5 - 1 ml / litre πόσιμου νερού για 5 - 7 ημέρες.
Άλλα είδη: 1 - 2 ml / litre πόσιμου νερού για 5 - 7 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Από του στόματος σε πόσιμο νερό.
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται. 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Χρόνος ζωής από την ημερομηνία παρασκευής: 2 έτη
Να αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία σε ξηρό και δροσερό σημείο, 
προστατευμένο από το φως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
 1L  φιάλες HDPE σε χαρτοκιβώτια 10 x 1 L  840 L  ανά παλέτα 
 5L  μπιτόνια HDPE σε χαρτοκιβώτια 4 x 5 L  1 000 L  ανά παλέτα 
 25L  βαρέλια HDPE 20 x 25 L  500 L  ανά παλέτα 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν περιγράφονται.

Ισχυρό προληπτικό της ηπατικής δυσλειτουργίας και προστατευτικό του ήπατος 
Βελτιώνει τον μεταβολισμό των λιπιδίων προάγοντας την αποβολή εναποθέσεων 
λίπους από το ήπαρ
Προλαμβάνει πεπτικές διαταραχές οφειλόμενες σε ιδιαίτερα λιπαρή διατροφή 
Μετά από ιατρική αγωγή, δηλητηρίαση ή μυκητιακά νοσήματα, για την αποκατάσταση 
των ηπατονεφρικών λειτουργιών 
Βελτιώνει τις παραμέτρους παραγωγής και διασφαλίζει βέλτιστη ανάπτυξη 
Ως ηπατονεφρικό τονωτικό, βοηθά στη διέγερση της όρεξης

Andrés Pintaluba SA - Pol. Ind. Agro-Reus - Prudenci Bertrana, 5 - E-43206 Reus (SPAIN)

sales@pintaluba.com - www.pintaluba.com

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο έχουν ενημερωτικό σκοπό και δεν αντικαθιστούν τη συνταγή του κτηνιάτρου. 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@pintaluba.com για διευκρινίσεις ως προς την καταλληλότερη συνταγογράφηση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.



Προλαμβάνει τις πεπτικές διαταραχές λόγω ιδιαίτερα 
λιπαρής διατροφής 
Το APSA HEPATOCHEM Li βοηθά στις παθήσεις λιπώδους ήπατος και στην πρόληψη ηπατικών 
δυσλειτουργιών και πεπτικών διαταραχών που προκαλούνται από ιδιαίτερα λιπαρές διατροφές.

Μετά από ιατρική αγωγή, δηλητηρίαση ή μυκητιακά νοσήματα, 
για την αποκατάσταση των ηπατονεφρικών λειτουργιών 
Οι ιατρικές θεραπείες, η δηλητηρίαση και  τα μυκητιακά νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν στρες 
και δυσλειτουργία στο ήπαρ (αφύσικα αργή δραστηριότητα) και με τον τρόπο αυτό να επηρεάσουν 
το βάρος και τις λειτουργίες του σώματος.
Το APSA HEPATOCHEM Li επαναφέρει την φυσιολογική ηπατική λειτουργία ρυθμίζοντας τον 
μεταβολισμό των λιπιδίων και των ιχνοστοιχείων, προάγοντας την ανοσία και βελτιώνοντας την 
λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος.

Βελτιώνει τις παραγωγικές παραμέτρους και διασφαλίζει τη 
βέλτιστη ανάπτυξη 
Όταν τα επίπεδα τοξινών στο αίμα είναι πολύ υψηλά λόγω αδυναμίας και/ή αναποτελεσματικής 
λειτουργία του ήπατος, η ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά 
απαραίτητα για την παραγωγή ενέργειας ελαττώνεται, με αποτέλεσμα να σημειώνονται μόνιμη 
κόπωση και ισχνές παράμετροι παραγωγής.

Το APSA HEPATOCHEM Li τονώνει το υγιές, αποτελεσματικό ήπαρ ώστε να παράγει καθαρότερο 
αίμα και βοηθά στην παραγωγή ενέργειας καθώς μεταφέρονται περισσότερο οξυγόνο και 
θρεπτικά στοιχεία.

Ηπατονεφρικό τονωτικό που βοηθά στη διέγερση της όρεξης 
Το APSA HEPATOCHEM Li διεγείρει την όρεξη αυξάνοντας την πρόσληψη τροφής και, επομένως, 
συντελεί στην ανάπτυξη μυϊκού ιστού, την τόνωση της ηπατικής λειτουργίας και των πεπτικών 
εκκρίσεων, λειτουργώντας έτσι ως ένα ηπατονεφρικό τονωτικό ευρέος φάσματος . Επίσης βοηθά 
στη βελτίωση της  μετατρεψιμότητας της τροφής παρέχοντας επιπρόσθετη διατροφική ενέργεια 
και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της ζωοτροφής.
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ΣΥΝΘΕΣΗ 
Υδρολυμένη ξηρή μαγιά, χλωριούχο νάτριο, σορβιτόλη(75 g)

Πρόσθετα ανά 1 L 
Βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς καλά προσδιορισμένες ουσίες με παρόμοια επίδραση:

 Χλωριούχος χολίνη HCl                                                         250 g
 Βιταμίνη B12                                                                         75 mg

Αμινοξέα, άλατα και ανάλογα: 

 Υδροξυλιωμένο ανάλογο μεθειονίνης   250 g 

Η άριστη υψηλή βιοδιαθεσιμότητα της υδρολυμένης μαγιάς του APSA HEPATOCHEM Li 
εγγυάται την κάλυψη των αναγκών για απαραίτητα αμινοξέα σε όλα τα στάδια της ζωικής 
παραγωγής και της ανάπτυξης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το APSA HEPATOCHEM Li είναι ένα ειδικό επανορθωτικό συμπλήρωμα για τις παθήσεις 
του λιπώδους ήπατος, καθώς προλαμβάνει τις ηπατικές δυσλειτουργίες και τις πεπτικές 
διαταραχές. Βελτιστοποιεί τις λειτουργίες του ήπατος, των νεφρών και της καρδιάς βοηθώντας 
στην αναστροφή των αποθέσεων λίπους.

Ισχυρό προληπτικό της ηπατικής δυσλειτουργίας και 
προστατευτικό του ήπατος 
Το APSA HEPATOCHEM Li περιέχει χολίνη, σορβιτόλη, υδροξυλιωμένο ανάλογο μεθειονίνης 
και βιταμίνη B12, που είναι βασικοί συντελεστές για την αύξηση της εισροής ελεύθερων 
λιπαρών οξέων στο ήπαρ, την οξείδωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, την ηπατική έκκριση 
τριγλυκεριδίων και τη λιπιδική υπεροξείδωση. Η σορβιτόλη λειτουργεί ως οσμωτικό καθαρτικό 
που βοηθά στην αποβολή τοξινών από το γαστρεντερικό σύστημα.

Βελτιώνει τον μεταβολισμό των λιπιδίων προάγοντας την 
αποβολή των ηπατικών εναποθέσεων λίπους 
Το APSA HEPATOCHEM Li είναι μια ισορροπημένη σύνθεση ηπατικής υποστήριξης που δρα 
επανορθωτικά με  την αναστροφή των εναποθέσεων λίπους στο ήπαρ. Τα ελεύθερα λιπαρά 
οξέα μεταβολίζονται εν μέρει στο ήπαρ για να σχηματίσουν τριγλυκερίδια, τα οποία μπορεί 
να αποθηκεύονται στα ηπατικά κύτταρα προκαλώντας σύνδρομο λιπώδους ήπατος όταν 
διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ πρόσληψης, σύνθεσης, αποβολής/απέκκρισης και οξείδωσης 
των λιπαρών οξέων.

Το ήπαρ αποτελεί το σημαντικότερο όργανο μετά την 
καρδιά, καθώς επιτελεί πολλές σημαντικές λειτουργίες, 
όπως ο μεταβολισμός, η αποτοξίνωση και ο σχηματισμός 
σημαντικών ενώσεων μεταξύ των οποίων αιμοπηκτικούς 
παράγοντες.
Το APSA HEPATOCHEM Li προάγει τις ηπατονεφρικές 
φυσιολογικές λειτουργίες και διευκολύνει τον μεταβολισμό 
των λιπιδίων.


