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Overdaad gehad ?
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Hepato tabs
voor een 

gezonde lever.



Overvloedige of vette maaltijden  
en te veel alcohol  gaan vaak gepaard  
met een indigestie. 
De combinatie van vet en alcohol  
is meestal geen goed idee... 

Het belang van een gezonde lever   

De lever is een levensbelangrijk orgaan voor een goede werking 

van het lichaam. 

Hij zuivert ons bloed, verwijdert het afval dat ons organisme 

produceert en dat we van  

buiten uit krijgen. Bovendien 

produceert lever gal. 

Deze bevordert de vertering  

van vetten en voedings- 

stoffen. 

Welke symptomen wijzen  
op een ongezonde lever ?  
Een ongezonde lever wordt vaak gekenmerkt door tekenen  
van een indigestie :  

EEN ZWAAR HOOFD

EEN KLEFFE MOND  
EN DORST

MAAGKLACHTEN

DE INDRUK ZICH NIET 
GOED TE VOELEN

OPGEBLAZEN GEVOEL



Na een indigestie  
EEN DIEET VAN 24 UUR  ten zeerste aanbevolen ! 

VERMINDER uw  

consumptie van alcohol  

en vette voeding, zoals 

ganzenlever, chocolade, 

charcuterie, gebak en 

gerechten met saus. 

EET LANGZAAM.  

U zult zich sneller  

verzadigd voelen en dus 

minder eten. 

RUST EN SLAAP GOED  
zo komt u snel weer  
op krachten. 

DRINK VOOR DE MAALTIJD EEN 
GLAS WATER MET  
CITROENSAP.  
Citroen is uitstekend  
om de lever te ontgiften. 

Hoe kunt u dat vermijden ?  

Als u zich echt heeft 
laten gaan en uw maag u 
tot de orde roept,  
kunt u kiezen voor  
bepaalde planten,  
die werkzaam zijn  
als cholagogum en  
cholereticum.  
Dat wil zeggen dat ze de  
galvorming bevorderen, 
wat helpt bij het  
verteren van vetten. 

DRINK VEEL WATER   
en bouillon. 
Ook soep kan u helpen 
om u weer beter 
te voelen. 

EET LICHTERE MAALTIJDEN   
met veel vezels. 

ROOK MINDER.  
Sigaretten verstoren 

de spijsvertering 

en bevorderen zure 

oprispingen.

VERMIJD KOFFIE  
want dat bevordert 
zure oprispingen.



Planten en een aangepaste 
levenswijze kunnen u op  
een natuurlijke manier helpen.

Mariadistel en boldo 
zijn twee planten die aanbevolen worden  

om uw lever te ondersteunen.

Planten   
voor een  
gezonde lever !

Mariadistel is  
bevorderlijk voor  

de galstroom,  
waardoor het een 
uitstekend middel  

is bij indigestie. 

Mariadistel  
Mariadistel helpt bij de spijsver- 
tering en bevordert de reiniging 
van de lever. Hiervan gebruikt  
men de vrucht, die silymarine  
bevat, een werkzaam bestanddeel  
dat bekendstaat om zijn bescher- 
mende effecten voor de lever. 
Silymarine stimuleert het celme- 
tabolisme en beschermt de lever tegen 
mogelijke schade. Bovendien bevordert 
het de leverfuncties. 
Mariadistel is dan ook een waardevolle 
plant als u te vet eet.  

Boldo 
Van de boldo worden de blaadjes  

gebruikt, die het werkzame bestand-
deel boldine bevatten. 
Boldo is een cholagogum en chole-
reticum, bevordert de afscheiding 
van gal en zorgt zo voor een betere 
spijsvertering. Ook deze plant is 
heilzaam voor de lever. 
De plant stimuleert bovendien de 
darmpassage en is bijgevolg ideaal 
na een te overvloedige maaltijd.  

Boldo is perfect  
bij spijsverterings- 

klachten  
en oprispingen.



voor een  
            gezonde lever

Hepato tabs

Unieke combinatie van  
Mariadistel en Boldo

 100 mg Mariadistel 
 droogextract

 100 mg Boldo 
 droogextract

Gebruiksaanwijzing
1 tablet ’s morgens en ’s avonds

42 tabletten 
12,90€
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