
 
 

Hepato Pharma Same 
Ėdalo papildas šunims ir katėms. Skirtas naudoti tik 

gyvūnams. 
 

 

Natūralūs augalų ekstraktai ir jūros dumbliai kartu su S-adenozilmetioninu, cholinu ir 

inozitoliu teigiamai veikia absorbciją. Veikimo mechanizmas stimuliuoja tulžies 

išsiskyrimą, antioksidantus ir laisvuosius radikalus bei detoksikuoja kepenis, veikia 

žarnyno ir inkstų tarpląstelinę matricą. Padeda palaikyti kepenų funkciją lėtinio kepenų 

nepakankamumo atveju. Sudėtyje aukštos kokybės baltymai, didelis kiekis 

nepakeičiamų riebiųjų rūgščių ir lengvai virškinamų angliavandenių. Hepato Pharma 

Same rekomenduojama skirti esant ūmiems susirgimams. Sudėtyje esantis S-

adenozilmetioninas užtikrina daug greitesnį produkto poveikį. 

 

S-adenozilmetioninas 

S-adenozilmetioninas nepakeičiama amino rūgštis, dalyvaujanti cisteino, karnitino, 

taurino, lecitino ir fosfolipidų sintezėje. Dėka detoksikuotos sieros, pasižymi laisvuosius 

radikalus inaktyvuojančiu poveikiu.  

Tikrasis margainis 

Tikrojo margainio ir artišoko sudėtyje yra cinarino. Cinarinas pasižymi lipotropiniu, 

choleretiniu ir diuretiniu efektu. Margainio sėklų ekstraktas turi savyje 80 % silimarino, 

taip pat silibino ir izosilibino, 25 % silikristino ir 25% silidianino. 

Kvapusis čilmedis 

Sudėtyje turi daugiau nei 20 alkaloidų, pagrinde, boldino, skatinančio tulžies gamybą 

bei išskyrimą. Sudėtyje esantis katechinas aktyvina kepenų veiklą, apsaugo kepenis ir 

skrandžio gleivinę, veikia šlapimą varančiai, bei saugo nuo halitozės. 

Inkstažolė 

Itin turtinga flavanoidais, pasižyminčiais tulžį bei šlapimą varančiu poveikiu, 

antioksidantais. Taip pat suteikia priešuždegiminį poveikį, padeda pašalinti inkstų-

tulžies akmenis. 

Kiaulpienė 

Valo inkstus bei kepenis, padeda pašalinti inkstų-tulžies akmenis, skatina šlapimo 

išskyrimą bei detoksikuoja. 

Spirulina 

Žaliasis melsvadumblis turintis c- kocianinų, kurie slopina navikinių ląstelių 

dauginimąsi bei stiprina imuninę sistemą. 

 

Sudėtis: (SAMe), Spirulina, inozitolis. 

 

Analitinė sudėtis: žali baltymai 12,7 %, žalia ląsteliena <0,5%, žali riebalai <0,5%, žali 

pelenai 2,8%. 

 

Kiekviename 1 ml: 

Priedai; Vitaminai: (3a 890) cholino chloridas 15mg. 



Tikrasis margainis (Silybum marianum L.) 72.7 mg, kiaulpienė (Taraxacum officinale 

L.) 36.4 mg, tikrasis artišokas (Cynara c. scolymus) 36.4 mg, kvapusis čilmedis 50 mg, 

inkstažolių lapai 18.2 mg. 

 

Naudojimo būdas/dozavimas: 

Sugidyti per burną. Šunims ir katėms – 1 ml 5 kg kūno svorio, kartą per dieną, pagal 

veterinarijos gydytojo nurodymą. 1 ml=16 lašų. Prieš naudojimą suplakti. Pasirūpinkite, 

kad gyvūnas turėtų vandens.  

 

Pakuotė: 

55 ml; 

Sudėtyje yra augalinių ekstraktų, todėl yra galimos kvapo ir spalvos variacijos, kurios 

neturi jokios įtakos produkto kokybei. Dėl naudojimo pasikonsultuokite su savo 

veterinarijos gydytoju. Saugokite nuo vaikų.  

 

Partijos Nr.:/Geriausia iki: žiūrėti ant pakuotės. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. 

 

Gamintojas: JTPHARMA, SL C/Alberca 5 – 28660 Boadilla del Monte, Madridas, 

Ispanija, αESP28000506.  

 

Platintojas:  UAB VETA, Kalvarijų g. 62, Vilnius, LT09304, Lietuva. Tel. nr. +370 

800 12341.  r LT KPT 244545; α LT PT 049; r LT ŽT 244547; r LT IŽT 249152; 

 


