
Cynarix

... естествен лек за

здравословно храносмилане

Cynara scolymus

Ефекти:

  Холеретичен

   Предпазва от запушване на еферентните 

жлъчни каналикули

   Стимулира секрецията на панкреатични ензими

   Хиполипидемичен

  Хепатопротективен

Показания:

  Стимулиране на жлъчната секреция

   Подобряване на храносмилането

Дозировка (възрастни и деца над 12 год.):

   по 1-2 табл. 3 пъти дневно, непосредствено преди храна. 

Няма ограничения за продължителността на приложение.
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Лекарствена форма и състав:
Cynarix coated tablets - 1 обвита таблет-
ка съдържа 55 mg Екстракт от артишок 
(стандартизиран в 1% Cynarin);
Показания:
При нарушения в храносмилането 
(диспептични оплаквания и метеори-
зъм), след приемането на мазни или 
трудносмилааеми храни, при функцио-
нални нарушения на жлъчните пътища. 
Лечение след холецистектомия. Под-
помагащо лечение при липидно-мета-
болитни нарушения и жлъчно-черно-
дробна дисфункция. 
Противопоказания:
Свръхчувствителност към активното 

вещество, към помощните вещества 
или други растения от сем. Asteraceae. 
Тежка чернодробна дисфункция, за-
пушване на жлъчните пътища, емпием 
на жлъчния мехур. Пациенти с рядка 
вродена фруктозо/галактозна непоно-
симост, галактоземия или глюкозо-гала-
ктозна малабсорбция и  захарозо-изо-
малтен дефицит не трябва да приемат 
това лекарство.
Бременност и кърмене:
Предписва се на бременни жени и кър-
мачки с повишено внимание.
Дата на актуализиране на текста:
Ноември 2011 г.

Лекарствено средство, без рецепта в аптеките. 
Преди употреба прочетете листовката.

Пълна информация се предоставя на адрес:
Представителство за България: 1164 София, жк. Лозенец, 
тел.: 02/866 33 58, 963 11 81, е-mail: office@montavit.bg



Cynarix
Cynara scolymus

Поради 100% ефективност и безопасност Cynarix може 
да се прилага продължително, както за лечение,

така и за профилактика12

Динамика на серумните липиди 
след лечение с Cynarix7

Холеретичен ефект на Cynarix

Пациенти с Кер – дренаж след холецистектомия3 
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Обем жлъчен секрет (мл)
след стимулация
с 2 таблетки
Cynarix

Парене
-69%

Ранно засищане
-82%

Флатуленция
-76%

Обстипация
-76%

Диария
-86%

Метеоризъм
-75%  

Редукция на симптомите**

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0(%) Добър

35,8%

Умерен

0,8% Много добър

63,4%

Първично поради повишена продукция 
на жлъчни киселини, вторично поради 
повишена екскреция във фецес1,2

Антидиспептичен ефект на Cynarix
Прилагането на Cynarix подобрява 
най-честите симптоми на диспепсия

Обща оценка от успеха на  
лечението от лекаря

Допълнително

  Без доказателства за намалена 
ефикасност при продължително 
лечение

  Без странични реакции

** проучване – 130 пациента с нарушено храносмилане, чернодробни или жлъчни болести, след холецистектомия; средно 3,5 таблетки 
Cynarix/ден. Средна продължителност на лечението  57 дни.

Хиполипидемичен ефект на Cynarix4,5,6

  Мобилизира мастните депа в черния дроб

 Увеличава холестероловата екскреция в жлъчния сок

 Подтиска чернодробната de novo синтеза на холестерола

 Инхибира липолитичните реакции в мастните клетки

Хепатопротективен ефект на Cynarix8,9,10,11

  Детоксикационен

 Антиоксидантен

 Качества, стимулиращи регенерацията

показатели преди лечението (n=60) след лечението (n=57) 

общ холестерол 8.5±0.9 6.3±1.0 

HDL - холестерол 1.5±0.5 1.7±0.1 

LDL - холестерол 6.1±1.0 4.4±1.1 

триглицериди 3.4±1.9 1.9±0.3


