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Црниот дроб е најголемиот орган во човековото тело
кој спроведува повеќе од 400 витално важни функции.

Tие вклучуваат отстранување на токсини, регулирање на метаболизмот на 
минералите, ендокрина регулација, терморегулација, метаболизам на јаглени хидрати, 
метаболизам на протеини, складирање на гликоген, претставува резервоар за крв и 
витамини, синтеза на плазмени протеини, производство на супстанции неопходни за 
дигестија и низа други процеси. Поради својата стратешка локација и многубројни 
функции, овој орган е склон кон многу болести.

Оштетување на црниот дроб може да се појави како резултат на:
• Инфекција (хепатитис)
• Консумирање на алкохол
• Употреба на лекови
• Оштетување од токсини
• Дијабетес 
• Метаболен синдром
• Прекумерна тежина

Сите наведени фактори предизвикуваат оксидативен стрес, кој од своја страна 
формира реактивни соединенија на кислород и слободни радикали во црниот 
дроб. Ако овој процес не биде запрен на време, клетките на црниот дроб се 
оштетуваат, а понатаму овие производи на оксидација поради нивната 
реактивност предизвикаат разни видови на малигни и други заболувања.
Оксидативниот стрес претставува основен патолошко-физиолошки механизам 
кој учествува во иницијација и прогресија на црнодробните нарушувања:

Оштетувањата на црниот дроб често се јавуваат асимптоматски, и доколку не се 
лекуваат на време може да доведат до голем број на здравствени проблеми, а во 
подоцнежните фази може да предизвикаат и живото-загрозувачки состојби.

Оксидативниот стрес води до:
-  Нарушување на липидите, протеините и ДНК во клетките во црниот дроб
-  Нарушување на структурата и функцијата на клеточните мембрани на   
 црнодробните клетки
- Намалена бета-оксидација, зголемена липо-пероксидација и акумулирање на  
 липиди
- Воспаление, кое води до инфилтрација на воспалителни клетки
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LIVURON FORTE содржи 6 активни состојки кои делуваат синергистички 
за да се врати нормалната функција и структура на црниот дроб:
Ефекти на LIVURON FORTE врз црниот дроб:
 Делува како антиоксиданс кој ги заробува слободните радикали
 Го намалува воспалението и оштетувањето на ткивата
 Ја намалува акумулацијата на маснотии во црниот дроб
 Ги нормализира нивоата на ензими во црниот дроб
 Помага при вирусните хепатити
 Го намалува нивото на хомоцистеин во плазмата 
 (молекула што се поврзува со оштетување на црниот дроб) 
 Ги стабилизира клеточните мембрани на клетките на црниот дроб и ги прави                                                   
 отпорни на лекови и токсини
 Ги подобруваат оксидо-редукциските процеси во клетките на црниот дроб
 Ја зголемува синтезата на нуклеински киселини, протеини и фосфолипиди
 Го стимулира почетокот на регенерацијата на клетките и ткивата, враќајќи ја   
 нормалната структура на црниот дроб

Може ли да се влијае врз оксидативниот стрес и дали може да се 
активира регенерација (обновување) на клетките и ткивата на црниот  

дроб? Одговорот е „ДА“
Докажано е дека црниот дроб и неговите ткива имаат висок регенеративен капацитет, 
што претставува организиран и контролиран одговор на овој орган на оштетувањата 
на клетките предизвикани од оксидативен стрес како резултат на инфекција, 
токсични агенси, лекови, траума или оперативни процедури.

Здрав црн дроб Оштетен црн дроб (цироза)

ЗА ДА НАСТАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ЦРНИОТ ДРОБ, ПОТРЕБНО Е:
-  Да се воспостави оксидо-редукциска хомеостаза
-  Да се воспостави нормална осидација на липидите (бета-оксидација) 
 за сметка на липидна пероксидација
- Да се активира синтезата на нуклеински киселини (ДНК и РНК), протеини и  
  фосфолипиди во црнодробните клетки

Може ли да се влијае врз оксидативниот стрес и дали може да се активира 
регенерација (обновување) на клетките и ткивата на црниот  дроб? 

Одговорот е „ДА“
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СОСТАВОТ НА LIVURON FORTE ДЕЛУВА СИНЕРГИСТИЧНО:
Активни состојки:  Состав во  

една капсула: 
UMP (Уридин монофосфат)  75 mg 
Сув екстракт от бел трн  
(Sylibum marianum со содржина на Silymarin 134 mg)  

167,5 mg 

DL-алфа -токоферил ацетат  
(со содржина на Витамин Е 50 mg) - антиоксидант  

100 mg 

Фолна киселина  400 µg 
Витамин В12 (цијанокобаламин)  6 µg 
Холин цитрат  
(со содржина на Холин 83 mg)  237,14 mg 

LIVURON FORTE ПРЕКУ СВОИТЕ АКТИВНИ СОСТОЈКИ  ГИ ПОДОБРУВА 
ФУНКЦИЈАТА И РЕГЕНЕРАЦИЈАТА НА ЦРНИОТ ДРОБ:

 ГО НАМАЛУВА ВОСПАЛЕНИЕТО НА ЦРНИОТ ДРОБ
 ЈА НАМАЛУВА КУМУЛАЦИЈАТА НА МАСТИ ВО ЦРНИОТ ДРОБ
 ГИ НОРМАЛИЗИРА НИВОАТА НА ЦРНОДРОБНИТЕ ТРАНСАМИНАЗИ
 ГО ШТИТИ ЦРНИОТ ДРОБ ОД АБСОРПЦИЈА НА ТОКСИНИ
 ПОМАГА ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ТКИВНА И КЛЕТОЧНА РЕГЕНЕРАЦИЈА

LIVURON FORTE ПРИДОНЕСУВА ЗА НОРМАЛИЗИРАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА 
ЦРНИОТ ДРОБ ПРИ СЛЕДНИТЕ АКУТНИ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА:

• Алкохолна болест на црниот дроб

• Црнодробна стеатоза

• Вирусен хепатит

• Инсуфициенција на црниот дроб

• Фиброза и Цироза на црниот дроб

• Токсично оштетување на црниот дроб

• Други заболувања на црниот дроб

LIVURON FORTE МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБУВА И КАКО ПРЕВЕНЦИЈА ЗА 
ОШТЕТУВАЊЕ НА ЦРНИОТ ДРОБ ПРИ:
 Редовна консумација на алкохол

 Долготрајна употреба на лекови

 Работа во токсична средина

ПРЕПОРАЧАНО ДОЗИРАЊЕ: 1 капсула на ден.
ПРЕПОРАЧАН ТЕРАПЕВТСКИ ЦИКЛУС: 3 – 6 месеци.

Имуномоделирачки ефект Регенерирачки ефект Антифибротичен ефект

Антиоксидативен ефект Хепатопротективен ефект Противвоспалителен ефект

LIVURON FORTE

070 344 667
viziomed@viziomed.com


