
потрійний захист печінки

адеметіонін    диригент головних шляхів метаболізму в печінці

N – ацетилцистеїн    донор цистеїну та попередник глутатіону

L – глутатіон    головний антиоксидант та детоксикант



рекомендації до застосування:

інноваційна потужна комбінація похідних амінокислот

для максимального захисту та відновлення печінки

ЛІВОДІНОЛ® має потужну детоксикаційну дію за рахунок поєднання

пероральної форми глутатіону та компонентів,
що сприяють синтезу ендогенного глутатіону 

1 червона капсула містить природні компоненти EUSA (франція)

адеметіонін /AdEmEtioNiNE   400 мг

1 біла капсула містить природні компоненти EUSA (франція)

L-глутатіон / L-gLUtAthioNE     250 мг

N-ацетилцистеїн / N-AcEtyLcyStEiNE  250 мг

спосіб застосування: 
1-2 червоних капсули зранку за 30 хв до їди або через 1 год після їди. 
1-2 білих капсули ввечері, незалежно від прийому їжі, запиваючи

достатньою кількістю питної води.

тривалість курсу: 1-3 місяці.
форма випуску: 60 капсул.

 ■ Сприяє відновленню клітин печінки 1,3 
 ■ відновлює рівень адеметіоніну та глутатіону в гепатоцитах 1,2,5 
 ■ має потужну детокСикаційну та антиокСидантну дію 1-5  

 ■ Сприяє зниженню жирової інфільтрації печінки 1,4 

 ■ Сприяє виведенню токСичних жовчних киСлот 1,3 

 ■ знижує рівні печінкових проб 1,3

 ✔ токСичним впливом алкоголю, медикаментів 
та інших шкідливих Сполук 

 ✔ неалкогольною жировою хворобою печінки 

 ✔ віруСними гепатитами 

 ✔ гепатозами, Стеатозами, цирозами 

 ✔ печінковою енцефалопатією

ураження печінки, що пов’язані з



основні метаболічні шляхи з участю компонентів ЛІВОДІНОЛ® 3 
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вироблено із природних компонентів 
EUSA (франція) 

у відповідності

до міжнародних стандартів iSo/hAccP

ТОВ Нутрімед
вул. Предславинська, 43/2, 3 поверх
03150 Київ, Україна
Т  044 4540101
info@nutrimed.ua
www.nutrimed.ua

застосування ЛІВОДІНОЛУ® патогенетично обґрунтовано при порушеннях 
функціонування печінки різного генезу 

схема призначення ЛІВОДІНОЛ®

1-2 червоних капСули зранку
за 30 хвилин до їди

або через 1 годину піСля їди +
1-2 білих капСули ввечері,
незалежно від прийому їди

ЛІВОДІНОЛ® має унікальний склад з оптимальним дозуванням компонентів 
для максимального захисту печінки 

адеметіонін    покращення шляхів метаболізму в печінці 1 
L–глутатіон    потужна антиокСиданта та детокСикантна дія 2,4 
N–ацетилциСтеїн    донор циСтеїну та попередник глутатіону 5 


