
Food supplement

Supports liver and gall bladder function

Regular consumption of alcohol and repetitive intake of fatty meals may strain the liver 
and affect its function. Despite its capacity to partially regenerate itself, the liver should be 
taking care of since it is critical for proper digestion and for the detoxification of harmful 
 metabolites. Artichoke and milk thistle are two traditionally-used herbs that help maintain 
liver health.

Artichoke is a unique plant which has been long appreciated for its stimulating properties 
on the function of the liver. One of its active substances, cynarine, stimulates bile flow the-
reby aiding digestion.

Milk thistle is a Mediterranean plant well-known in this area as a liver tonic. It contains high 
amounts of silymarin, a mixture of flavonolignans that increase the activity of enzymes in 
the liver to detoxify harmful substances. 

Doppelherz® aktiv Liver Complex contains both artichoke and milk thistle extracts to 
help better digest heavy meals as well as protect and regenerate overstrained liver  tissues. In 
addition zinc and B-vitamins contribute to the proper function of key metabolic  pathways 
taking place in the liver. 

One capsule contains:
250 mg Artichoke extract (thereof polyphenols ≥ 5 mg), 25 mg Milk thistle extract (thereof 
flavonolignans ≥ 16 mg), 5 mg Zinc, 3 mg Pantothenic acid, 0.55 mg Vitamin B1, 0.7 mg 
Vitamin B2,  0.7 mg Vitamin B6.

Recommendations:
Take 1 capsule daily at meal with enough liquid. Do not chew. 

Do not exceed the stated recommended daily dosage! Food supplements should not be 
used as a substitute for a varied diet. The product should be stored out of the reach of 
children.

Energetic value:
1 capsule corresponds to 1 kcal/4 kJ.

Do not store above 25 °C.

Liver 
Complex

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Liver Complex

THÀNH PHẦN:
1 viên chứa:
Chiết xuất Atiso .................................................................................250 mg
(Tương ứng polyphenols tổng) ....................................................( ≥ 5 mg)
Chiết xuất cây kế sữa ..........................................................................25 mg
(Tương ứng flavonolignans/silymarin tổng) ...........................( ≥ 16 mg)
Kẽm ............................................................................................................5 mg
Pantothenic acid  ....................................................................................3 mg
Vitamin B1 ...........................................................................................0.55 mg
Vitamin B2 .............................................................................................0.7 mg
Vitamin B6 .............................................................................................0.7 mg
 
CÔNG DỤNG:
- Hỗ trợ thải độc và tăng cường chức năng gan, hỗ trợ tiêu hóa, lợi mật, giảm táo bón. 
- Hỗ trợ phục hồi tổn thương gan. 
- Phòng ngừa tổn thương gan, bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
-  Người suy giảm chức năng gan, uống rượu bia thường xuyên hoặc uống các loại thuốc có tác dụng 

phụ ảnh hưởng tới gan.
-  Người bị tổn thương gan, mật (viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm túi mật, sỏi 

mật,…).
- Người ăn uống khó tiêu đặc biệt là tiêu hóa chất béo do giảm tiết mật.
- Người có cholesterol máu cao.
- Người bị vàng da, mệt mỏi, mẩn ngứa, dị ứng, mề đay, mụn nhọt...

CÁCH DÙNG:
Uống 1 viên/ngày, uống ngay sau bữa ăn. Không được nhai. 

LƯU Ý:
- Không sử dụng vượt quá liều lượng đã được khuyến cáo.
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
- Thực phẩm này không được sử dụng thay cho bữa ăn chính.
- Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

QUY CÁCH: Hộp 30 viên

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25 °C.

HẠN SỬ DỤNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng tốt nhất in trên bao bì. 
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