
Hepatodoron® 
ondersteunt de leverfunctie

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u Hepa-
todoron® gebruikt. Indien u algemene vragen heeft, stelt u 
deze dan aan uw apotheker of winkelier.

Wat is Hepatodoron® en waarvoor wordt het 
gebruikt?
Het kruidenpreparaat Hepatodoron® is een kuurmiddel dat de 
functie van de lever ondersteunt. Het middel kan daardoor 
bijdragen aan meer energie, een goede gemoedstoestand en 
een gezonde nachtrust.

Ingrediënten 1 tablet (250 mg) bevat: bosaardbeiblad 
40 mg, wijnstokblad 40 mg in een tabletbasis van melksuiker 
(lactose), tarwezetmeel en calciumbehenaat.

Zonder synthetische geur- en kleurstoffen en conserve-
ringsmiddelen.

De tabletten zijn verpakt in een flacon met een inhoud van 50 
gram (200 stuks).

Wanneer mag u Hepatodoron® niet gebruiken? 
Bevat o.a. tarwezetmeel en melksuiker (lactose). Het tarwe-
zetmeel verwerkt in Hepatodoron® kan gluten bevatten, echter 
alleen in sporenhoeveelheden en wordt daarom veilig geacht 
voor mensen met coeliakie. Niet te gebruiken bij overgevoelig-
heid voor tarwe (anders dan coeliakie), aardbeien of lactose.

Gebruik van Hepatodoron® bij zwangerschap 
of borstvoeding
U kunt Hepatodoron® gewoon gebruiken tijdens de zwanger-
schap of borstvoedingsperiode.

Hoe gebruikt u Hepatodoron®?
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1-3 maal daags  
1-2 tabletten fijngekauwd voor de maaltijd innemen. Voor 
een gezonde nachtrust 2 tabletten voor het avondeten en  
2 tabletten fijn gekauwd voor het slapen gaan innemen. Minimaal  
6 weken als kuur gebruiken. 

Waar moet u verder op letten?
Hepatodoron® moet buiten bereik en zicht van kinderen worden 
gehouden. Hepatodoron® is bij kamertemperatuur houdbaar tot 
de uiterste houdbaarheidsdatum die op de bovenzijde van de 
verpakking aangegeven is.

Tarwezetmeel kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken. 

Weleda adviseert het gebruik van Hepatodoron® ook te melden 
aan uw behandelend arts of apotheker. 

Een voedingssupplement is geen vervanging van een geva-
rieerde voeding. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dage-
lijkse hoeveelheid. 

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in 
 september 2012.

In harmonie met mens en natuur:
Weleda wil mensen ondersteunen in hun gezondheid en daar-
naast een bijdrage leveren aan een gezonde aarde. Daarom 
gebruiken we voor onze producten zoveel mogelijk natuurlijke 
grondstoffen van biologische of biodynamische kwaliteit. In 
deze landbouw wordt de aarde zorgvuldig gevoed en verzorgd. 
Dat zie je terug in de vruchtbare aarde, in de hoge voedings-
waarde van de planten én uiteindelijk in de optimaal voedende 
en verzorgende producten.

Voor meer informatie en verkoopadressen:
www.weleda.nl, info@weleda.nl of tel. 079 363 1335 
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