
Растителен лекарствен продукт

...естествено регулира и 

   подобрява липидния метаболизъм

Регулира нивата на липидите в кръвта

При  горен и долен диспептичен 

синдром

Хепатопротективно действие

При постхолецистектомичен синдром

- За регулиране и подобряване на липидния метаболизъм.

Състав 

- За лечение на диспептични оплаквания като усещане за натиск и пълнота, гадене, 
метеоризъм, болка в стомаха;

Стандартизиран екстракт от артишок - 600 мг в една таблетка

- При нарушения на чернодробната система и жлъчните пътища;
- За стимулиране на жлъчната секреция и предпазване на черния дроб;
- При лека до умерена хиперлипидемия (хиперхолестеролемия и 

хипертриглицеридемия);

Показания

Производител 

Цинарикс форте не се препоръчва по време на бременност и кърмене

Опаковка  

Възрастни и деца над 12 години
1таблетка 2 пъти дневно,непосредствено преди хранене

Противопоказния

Дозировка

Pharm.Fabrik Montavit Ges.m.b.H, 6067 Absam/Tirol, Austria                                                                       

- Запушване на жлъчните пътища, холангит, холелитиаза и други заболявания на 
жлъчните пътища и хепатит.

- Свръхчувствителност към листа от артишок

30 бр. обвити таблетки

Бременност  и кърмене

Представителство за България: 

   1407 София, кв. Хладилника, ул. „Сребърна“ 2, сграда Б, ет. 9; 

    тел.: 02/866 33 58;     office@montavit.bg;    www.montavit.bg;

    https://www.facebook.com/Montavitbg/



� Хепатопротективния ефект се обективизира чрез понижаване на чернодробните ензими АСАТ    
и АЛАТ , чието повишение е признак за увреждане на клетката и на АФ и ГГТП. 

� Приемът на Цинарикс Форте  със 600 мг екстракт от артишок от 1 до 3 таблетки на ден, 
осигурява понижаване на общия холестерол за сметка на LDL холестерола,  както и на 
триглицеридите.

� Поддържащо лечение към основното лечение при жлъчно–чернодробни заболявания.

Прилагането на Cynarix подобрява най-честите симптоми на диспепсия. 
144 пациента с нарушено храносмилане, чернодробни или жлъчни 

** Клинично проучване Panosn et al., 2011
заболявания, средно 3х2 таблетки от 55 мг Cynarix на ден, средно 56 дни.

Антидиспептичен ефект на Cynarix. 

Жена  на 35 години ,която се храни нередовно, основно вечер и 
често прекалява с мазни, трудно смилаеми храни. 

Мъж на 58 години с лека до умерена хиперлипидемия,  
хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия, чернодробна 
стеатоза, с рисков начин на живот (алкохол ,наднормено тегло, 
липса на физическа активност), не добре контролиран диабет.

Цинарикс от 55мг екстракт от артишок във всяка таблетка е 
показан при :

� пациенти с горен и долен диспептичен синдром, жлъчна 
дискинeзия   

� последващо лечение след холецистектомия и постхоле-
цистектомичен синдром. 

� гадене, болка в дясното подребрие , тежест в епигастриума , 
метеоризъм , флатуленция и колики  . 

** Клинично проучване:  Б.Владимиров, Д.Попова, Н.Григоров, С.Стойнов. Лечение със Cynarix при болни с хронични жлъчни 
заболявания и дислипопротеинемия. Българска хепато-гастроентерология, ІІІ, 2001, 2, 13 – 16.

Цинарикс форте естествено регулира и подобрява липидния метаболизъм и 
може да се прилага продължително както 

за лечение, така и за профилактика

     artishoke extract (1994)

Първично поради повишена продукция на жлъчни киселини,
Вторично поради повишена екскреция във фецес. 

** Клинично проучване  Kirchoff, R.Beckers et al. Increase in choleresis by means of 

Холеретичен ефект на Cynarix.

Хипогликемизиращ ефект на Cynarix:
При 55 пациенти с наднормено тегло приемащи 600 мг дневно екстракт от артишок 

има сигнификантна редукция на гликемията, гликирания хемоглобин и HOMA, 
за разлика от контролите.
** Rondanelli M, Opizzi A, Faliva M, Sala P, Perna S, Riva A, Morazzoni P, Bombardelli E, Giacosa AКлинично проучване  , 
Metabolic management in overweight subjects with naive impaired fasting glycaemia by means of a highly standardized extract  
from Cynara scolymus: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Phytother Res 2014 Jan 28(1), 33-41 

Хиполипидемичен ефект на  Cynarix :  Подтиска чернодробната de novo 
синтеза на холестерол, увеличава холестероловата екскреция в жлъчния сок.

�Cynara scolymus (Cs). 1800 mg/d, > 6 седмици  
** Клинично проучване Englisch W, Beckers C, Unkauf M, Ruepp M, Zinserling V. Efficacy of Artichoke dry extract 
in patients with hyperlipoproteinemia. Arzneimittelforschung 2000; 50: 260-265.

�143 пациенти, 35 – 69 години, total Chol ≥ 7.21 mmol/L

** Клинично проучванe  Rangboo, The effect of Artishock Leaf extract on Alanine Aminotransferase and    Aspartate  
Aminotransferase in the Patients with Nonalcocholic Steatohepatitis, Journal of  Hepatology, 2016

Хепатопротективен ефект на Cynarix – детоксикационен, антиоксидантен, 
стимулира регенерацията на черния дроб.

Профилактика на образуването на холестероловата 
холелитиаза с  Cynarix.

СИЛАТА НА                   АРТИШОКА

** Chernev,K, Petrova,D, Cynarix a fhyto preparation for prophylaxis of 
cholesterol cholelethiasis (2002)


