
GUNA-LIVER 
Statut přípravku:

léčivý přípravek 

Balení:

2 tuby s obsahem pelet o celkové hmotnosti 8 g

Složení:

Carduus marianus  2X 

Ceanothus americanus  6X 

Chelidonium majus  2X 

Chionanthus virginica  6X 

Leptandra virginica  6X 

Lycopodium clavatum  6X 

Taraxacum offi  cinale  2X 

Cholinum  4X 

Cobalamin  4X 

Fumaricum acidum  4X 

Inositol  4X 

Kalium sulphuricum  6X/8X/12X 

Natrium oxalaceticum  4X

Natrium pyruvicum  4X

Natrium sulphuricum  6X/8X/12X

Niacin  6X

Pyridoxinum hydrochloricum  6X

Ribofl avinum  6X

Thiaminum hydrochloricum  6X 

Jejunum  8X

Gall bladder  8X

Hepar  6X

Pancreas  8X

Spleen  8X

Charakteristika:

GUNA-LIVER je přípravek fyziologické re-

gulační medicíny s vyváženým složením, který 

je určen – v monoterapii i v kombinacích – 

k léčbě jaterních onemocnění a při nedosta-

tečné funkci jater.

Jednotlivé složky přispívají různými mecha-

nismy k dosažení požadovaného účinku:  

• detoxikace jater a stimulace jaterní fi ltrační 

funkce (Taraxacum off ., Carduus marianus, 

Chelidonium majus, Ceanothus americanus);

• posílení funkce jater (Kalium sulphuricum, 

Natrium sulphuricum); 

• posílení metabolismu jater (Fumaricum ac., 

Thiaminum hydrochloricum, Ribofl avinum, 

Niacin, Pyridoxinum hydrochloricum, Co-

balamin, Inositol, Cholinum, Natrium pyru-

vicum, Natrium oxalaceticum);

• stimulace celkové funkce jater a orgánů nále-

žejících k trávicímu systému, protizánětlivý úči-

nek, antikongestivní účinek (Leptandra virg., 

Chionanthus virg., Lycopodium clavatum, He-

par, Gall Bladder, Pancreas, Spleen, Jejunum).    

Indikace:

Jaterní nedostatečnost, jaterní hypercho-

lesterolemie, familiární hypercholesterolemie, 

hepatobiliární detoxikace, cholelitiáza s hy-

perbilirubinemií, jaterní steatóza, alkoholis-

mus, trávicí obtíže a kožní vyrážky.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na látky obsažené v pří-

pravku. 

Nežádoucí účinky: 

Nejsou známy.

Významné interakce:

Nejsou známy.

Těhotenství a laktace: 

Používání přípravku v období gravidity 

a kojení se pro nedostatek zkušeností nedo-

poručuje.. 

Dávkování: 

3 pelety 2–3krát denně; nechat rozpustit 

pod jazykem. 

Upozornění: 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekra-

čujte doporučenou dávku. Doba použitelnos-

ti se vztahuje na uchovávání neporušeného 

balení přípravku při správné teplotě, tj. od 20 
oC do 25 oC. 

Uchovávání: 

Při pokojové teplotě do 25 oC. Chraňte 

před vlhkem a přímým slunečním světlem.

Výrobce a držitel rozhodnutí o 

registraci: 

GUNA, Via Palmanova 69, Milano, Itálie 

Informace o způsobu výdeje 

přípravku:

Výdej přípravku je vázán na lékařský 

předpis  (dle § 8 odst. 3 zákona o léčivech č. 

378/2007 Sb.)

Informace o způsobu hrazení 

z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění:

Není hrazen.
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Statut přípravku: neregistrovaný léčivý 

přípravek (dle paragrafu 8, odst. 3 Zákona o lé-

čivech č. 378/2007 Sb.). Přípravek není hrazen 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Profi l vypracovala odborná redakce Edukafarm.


