
 
Склад:  1 саше/1 скляний контейнер (10 мл розчину) містить: діючі речовини:  аргініну цитрат - 1,0 г, бетаїну – 1,0 г; допоміжні речовини: моногідрат 
лимонної кислоти, сахароза, сорбат калію, виноградний ароматизатор, очищена вода. 
Без ГМО. 
 
Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
 
Загальні властивості :
Бетаргін ® є джерелом амінокислот   аргініну та бетаїну, що використовуються з метою нормалізації та відновлення порушеної функції гепатобіліарної 
системи. 
 
Аргінін – амінокислота, яка бере участь у біосинтезі білка , в метаболізмі сечовини,
сприяє виділенню кінцевих   продуктів розпаду білка, посилює детоксикаційну функцію печінки. Аргінін є важливою складовою в процесі біосинтезу 
оксиду азоту (NO), здійснює
регуляцію судинного тонусу, сприяє   підтриманню азотистого балансу, виведенню остаточного токсичного азоту, чинить антиоксидантну дію, 
нормалізує мікроциркуляцію в печінці, насичує її киснем, поліпшує показники гепатопортальної гемодинаміки.
Аргінін також покращує внутрішньоклітинний обмін у гепатоцитах, стимулює їх активність,
знижує утворення шкідливих для клітин печінки вільних радикалів, зменшує гіпоксію та запалення, сприяє   регенерації гепатоцитів. 
 
Бетаїн - ліпотропна   речовина, яка бере участь у біосинтезі фосфоліпідів, транспорті тригліцеридів, окисненні   та утилізації жирів. Запобігає виникненню 
та зменшує жирову дистрофію печінки.
Бетаїн   чинить антифібротичну, протизапальну дію, сприяє зменшенню рівня гомоцистеїну, запобігає ризику  тромбоутворення   та прогресування 
атеросклерозу.
 
Іони цитрату, що містяться у Бетаргіні ®, сприяють процесу травлення у разі підвищеної кислотності, зменшують ацидоз, усувають диспептичні прояви 
(нудоту, відчуття важкості в шлунку, метеоризм), які часто спостерігаються при захворюваннях печінки.
 
Таким чином, Бетаргін ® може використовуватись при функціональних порушеннях роботи печінки при вірусних гепатитах, гепатозах, стеатозах, 
НАСГ, цирозах, а також для   усунення наслідків гепатотоксичної дії алкоголю, медикаментів та інших токсичних агентів, при станах, пов'язаних з 
порушенням білкового метаболізму (стреси, астенія, травми, голодування тощо);
при порушеннях функціонування серцево-судинної системи.
 
Рекомендації щодо застосування: за рекомендацією лікаря споживати Бетаргін ® в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело 
аргініну та бетаїну: дорослим  - з метою нормалізації   функціонального стану   гепатобіліарної системи та попередження наслідків гепатотоксичної дії 
алкоголю та токсинів, поліпшення функції серцево-судинної системи; дітям віком від 3-х років  - з метою нормалізації функіонального стану 
гепатобіліарної системи, для попередження наслідків інтоксикації, при ацетонемічному синдромі. 
 
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: 
Дорослим - вміст 1 саше або 1 скляного контейнеру* Бетаргіну ® розвести у ½   склянки (100 мл) питної води кімнатної температури і вживати після їди від 
1 до 3 рази на добу після їжі.
Дітям віком старше 3-х років при ацетономічному синдромі  - вживати вміст 2 саше або 2 скляних контейнерів на добу (вранці та ввечері). Вміст 1 саше 
або скляного контейнеру розвести у  ½ склянки (100 мл) питної води кімнатної температури і вживати по 1 чайній ложці кожні 10 - 15 хвилин.
 
Тривалість застосування визначає лікар індивідуально.
 
*Відкриття скляного контейнеру:
Відламати один кінчик скляного контейнеру та відкритою стороною направити контейнер у склянку, потім відламати другий кінчик контейнеру, тоді увесь розчин потрапить у 
склянку.
 
Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтеся з лікарем! 

Застереження  при застосуванні : не перевищувати рекомендовану добову  дозу. Бетаргін ® не слід використовувати як замінник повноцінного раціону 
харчування.
 
Протипоказання:  вагітність та період лактації, індивідуальна несприйнятливість компонентів дієтичної добавки, діабет, жовчокам'яна та сечокам'яна 
хвороба в стадії загострення.
 
Умови зберігання : зберігати при кімнатній температур і (не вище 25 °С) у недоступному  для дітей місці. 
 
Строк придатності : 3 роки  від дати виробництва . Не застосовувати після закінчення терміну придатності , зазначеного  на упаковці.
 
Форма випуску: розчин  по 10 мл у саше або  у скляних контейнерах № 10, № 20 у картонній коробці .
 
Виробник: Фарматіс С.А.С., адреса: Зон Актівіте Ест № 1, 60190 Естре , Сен - Дені, Франція/
Pharmatis  S.A.S., Zone Activite  Est № 1 - 60190 Estrees  Saint Denis, France для Фармюніон БСВ Девелопмент ЛТД , Кіпр/Pharmunion  BSV Development 
LTD, Cyprus.
 
Імпортер : ТОВ  "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ", м. Київ, Україна, тел. +38 044 246 88 30 .


