
HEPATOREN    
 

ΠΟΣΙΜΟ   ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ  
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
L-Καρνιτίνη     5   %                                                  Μανιτόλη                   6,5 % 
Μεθειονίνη      1,5 %                                                 Σορβιτόλη                10    % 
Λυσίνη            1    %                                                 Χλωριούχο Νάτριο   10    %   
Χολίνη             5   %  (σε μορφή χλωριούχου άλατος)       Χλωριούχο Κάλιο       7,5 %                                  
Βιταμίνη Β12  10   ppm                                            
 
 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Διατροφικό συμπλήρωμα με ηπατοπροστατευτική, διουρητική και ενεργειακή δράση. 
Ενδείκνυται να χορηγείται σε:  
 
� -Αιμορραγικό λιποηπατικό σύνδρομο των ωοτόκων ορνίθων  
� -Καταπόνηση κατά τη μεγιστοποίηση του ποσοστού αυγοπαραγωγής των ωοτόκων 

ορνίθων 
� -Μυκοτοξινώσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών 
� -Πτηνά που περιορίζονται σε κλωβοστοιχίες και που υφίστανται καταπόνηση (stress) 
� -Σε σμήνη πτηνών, μετά την ολοκλήρωση της πτερόρροιας 
� -Λιποηπατονεφρικό σύνδρομο των παχυνόμενων ορνιθίων 
� -Ακετοναιμία της αγελάδας. 

 
Εξάλλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν: 
 
� -Αυξητικός παράγοντας, μη αντιμικροβιακής φύσης  
� -Διεγερτικό της παραγωγικότητας 
� -Ηπατοπροστατευτικό και προστατευτικό της λειτουργίας των νεφρών, ύστερα από τη 

χορήγηση αντικοκκιδιοστατικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών που επηρεάζουν τη 
λειτουργία των παραπάνω ζωτικών οργάνων. 

 
ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Πτηνά, θηλαστικά 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Το σκεύασμα χορηγείται από το στόμα, διαλυμένο στο πόσιμο νερό. 
Πτηνά: 
� -Αιμορραγικό λιποηπατικό σύνδρομο των ωοτόκων ορνίθων: 1ml/λίτρο νερού επί 5 ημέρες. 

Επαναλάβετε την αγωγή ύστερα από 3-4 εβδομάδες. 
� - Λιποηπατονεφρικό σύνδρομο των παχυνόμενων ορνιθίων: 1 ml/λίτρο νερού επί 5 ημέρες. 

Επαναλάβετε την αγωγή κάθε 2 εβδομάδες. 
Γενικά στα θηλαστικά: 1 ml/λίτρο νερού επί 7-10 ημέρες. 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Δεν υφίσταται. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
Περιέκτες του  1 λίτρου  &  5 λίτρων.  
 
Αποθηκεύετε το προϊόν σε δροσερό και στεγνό χώρο, προστατευμένο από έντονο 
φωτισμό.  
   
 
 
 
 



HEPATOREN 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  

ΤΟΥ  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  
 
L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ  5 % 
Τεταρτοταγής αμίνη, ουσιώδης για την οξείδωση των λιπαρών οξέων, για τη μεταφορά τους 
(δρα σαν καταλύτης) και για την απέκκριση των προϊόντων μεταβολισμού τους. Αυξάνει τη 
διούρηση και έχει ηπατοπροστατευτική δράση. 
 
DL-ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ  1,5 % 
Απαραίτητο αμινοξύ που μετασχηματίζεται σε κυστεΐνη και ευνοεί τη σύνθεση της χολίνης και 
της κρεατίνης. Συμβάλλει στην απομάκρυνση λιπιδών και κετονών. Έχει ηπατοπροστατευτική 
δράση. 
 
L-ΛΥΣΙΝΗ  1 % 
Απαραίτητο αμινοξύ που διεγείρει την πρωτεϊνοσύνθεση. Είναι δομικό συστατικό των 
πρωτεϊνών και ιδιαίτερα σημαντική για το σχηματισμό των χόνδρων και για την οστεοποίηση 
(βελτιώνει την απορρόφηση ασβεστίου). Είναι διεγερτικό της όρεξης. 
 
ΧΟΛΙΝΗ  5 % 
Δεν είναι βιταμίνη με τη στενή έννοια του όρου αλλά απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για το 
σχηματισμό φωσφολιπιδών και της φωσφατιδυλχολίνης. Η τελευταία είναι απαραίτητη για τη 
μετακίνηση του ηπατικού λίπους. Η χολίνη, τέλος, διεγείρει την όρεξη. 
 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ  Β12  10.000 mcg 
Χαρακτηρίζεται από αντιαναιμική και αυξητική δράση. Κυρίως συμβάλλει στην παραγωγή 
ερυθροκυττάρων  και στην ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Είναι εξάλλου 
απαραίτητη στην ταχεία σύνθεση του DNA, κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. 
Ιδιαίτερα σημαντική λοιπόν στο μυελό των οστών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
παραγωγή ερυθροκυττάρων. 
Η βιταμίνη Β12 παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων, που είναι 
απαραίτητα για τη διατήρηση της μυελίνης. Η παρατεταμένη αβιταμίνωση Β12 μπορεί να 
οδηγήσει σε εκφύλιση του νευρικού ιστού και σε μη επανατάξιμες νευρολογικές αλλοιώσεις. 
 
ΜΑΝΙΤΟΛΗ  6,5 % 
Αλκοόλη με διουρητική και οσμωτική δράση. Αυξάνει την οσμωτική πίεση και την παραγωγή 
ούρου. Διεγείρει την πρόσληψη νερού. 
 
ΣΟΡΒΙΤΟΛΗ  10 % 
Είναι πολυαλκοόλη με καθαρτικές ιδιότητες στο ήπαρ και τους νεφρούς. Μεταβολίζεται σε 
γλυκόζη και γλυκογόνο. Διεγείρει την παραγωγή χολής στο ήπαρ και τη σύσπαση της 
χολιδόχου κύστης ώστε να εκκριθεί η χολή, προάγοντας έτσι την πέψη των τροφών. 
Αυξάνοντας την οσμωτική πίεση, έχει διουρητική δράση. Διεγείρει την πρόσληψη νερού. Είναι 
θρεπτικό και θερμιδικό συστατικό. 
 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ  ΝΑΤΡΙΟ  10 % 
Το χλώριο και το νάτριο είναι ηλεκτρολύτες που συμβάλλουν στη διατήρηση της 
συγκέντρωσης των εξωκυτταρικών υγρών. Παίζουν λοιπόν ουσιώδη ρόλο στη διατήρηση της 
ζωής. 
Ενεργοποιεί την Na-ATP-άση. Διεγείρει την πρόσληψη νερού. 
 
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ  ΚΑΛΙΟ   7,5 % 
Το κάλιο είναι ουσιώδες για τη διατήρηση της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης. 
Ενεργοποιεί την Κ-ATP-άση.  
Είναι άλας με διουρητική δράση και  με το χλωριούχο αμμώνιο, σχηματίζει άλατα με όξινη 
αντίδραση (οξέωση με διουρητικό αποτέλεσμα).     
 
 
 
 


