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  ®



Hogyan segít a Hepato Forte 

és a Hepatosil Advanced?

Az állatok körében az életkor előrehaladtával egyre gyakrabban for-
dulnak elő májbetegségek. Fokozottan érvényes ez a kutyákra és a 
macskákra, akik manapság jóval hosszabb ideig élnek, mint vadon 
élő rokonaik.

A máj regenerációs képessége kitűnő, de a májsejtek erős toxikus 
hatásoknak vannak kitéve. Az epeutakban pangó, felhalmozódó 
epesavak a májsejtek pusztulását indíthatják el, ennek megelőzésé-
re megfelelő gyógyhatású anyagokat, energiaforrást és az epeutak 
kiürülését segítő szereket kell adnunk. A májsejtek pusztulásának 
hosszú ideig nincsenek látványos külső tünetei, laborvizsgálattal 
azonban jól kimutatható a laborparaméterek változása – ezért is 
célszerű az éves védőoltások beadásakor ezeket a teszteket is el-
végeztetni.

Ez a két termék több ponton is megtámogatja a máj működését, 
regenerációs képességét. A szilimarin (máriatövis kivonat) antioxi-
dáns, gyulladáscsökkentő, serkenti a májsejtek fehérjeszintézisét. 
Az L-ornitin-L-aszpartát, elősegíti a májelégtelenség következtében 
felhalmozódó ammónia eltávolítását, az S-adenozil-metionin pedig 
a toxikus hatásokat csökkenti. Az articsóka kivonat koleretikus ha-
tású, segíti az epeutak kiürülését. Az E-vitamin antioxidáns, a cink 
pedig számos enzim működéséhez nélkülözhetetlen nyomelem.

Mi okozhatja 

a máj károsodását?

Hogyan alkalmazzam 

a Hepato Forte és a Hepatosil 

Advanced tablettát?

Fertőzések (kutya adenovírus - Rubarth kór, babeziózis,  
Leptospira fertőzés)

Mechanikai sérülések

Daganatok

Krónikus idiopátiás májgyulladás – ebben az esetben a kiváltó  
okot nem tudjuk meghatározni.

Az epe elvezetés gátolt volta, epe pangás

Mérgezések – viszonylag ritkán, mert egy megfelelően  
gondozott kutya vagy macska nem szokott hozzájutni 
májkárosító vegyszerekhez vagy gyógyszerekhez.
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BiogenicVET 
Hepato Forte
A Hepato Forte adagja kutyának 1 tabletta 15 ttkg-ra, macskának ½ 
tabletta 5 ttkg-ra. A tablettákat összetörve a táphoz keverve is be 
lehet adni.

BiogenicVET 
Hepatosil Advanced 
A Hepato Forte adagja kutyának 1 tabletta 15 ttkg-ra, macskának ½ 
tabletta 5 ttkg-ra. A tablettákat összetörve a táphoz keverve is be 
lehet adni.
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AZ ÖN ÁLLATORVOSA:

Ezek a termékeink vény nélkül kapható takarmány kiegészítők, ame-
lyeket az AlphaVetnél és állatorvos partnereinken keresztül, vala-
mint állatpatikákban forgalmazunk.

Hogyan juthatok hozzá 

a Hepato Forte és a Hepatosil 

Advanced tablettához?

BiogenicVET 
Hepato Forte / 
Hepatosil Advanced

www.biogenicvet.com

https://biogenicvet.com/

