Дієтична добавка, яка сприяє регулярному
транзиту кишкових мас.
ÎÂÈÍÊÀ

Склад, 1 пакетик масою 4,66г: лузга
насіння подорожника; сухий екстракт
плодів тамаринду (індійський фінік); сухий
концентрат грушевого соку; травні ферменти з
ферментованих злаків (амілаза, лактаза, ліпаза,
целюлаза); корінь імбиру, титрований до 20%
гінгеролів,підсолоджувач: стевіол глікозиди (з
листя стевії медової)

НАСІННЯ ПОДОРОЖНИКУ (ПСИЛІУМ)
Лузга насіння подорожника (Plantago ovata
Forsk.), або псиліум – це натуральне харчове
волокно, що використовується в дієтичному
харчуванні.
Багатий
водорозчинними
волокнами, псиліум відмінно підходить для
стимулювання транзиту кишкових мас, не
дратує кишечник, а також має пребіотичні
властивості, заспокійливу і пом’якшувальну дію
на травну систему.
Псиліум сприяє нормалізації роботи кишечника
при різноманітних порушеннях його роботи,
включаючи запори, діарею, дивертикульоз,
геморой та синдром подразненого кишечника.
Це забезпечується єдиним механізмом –
всмоктуванням води, що призводить до
збільшення маси стільця.

Вміст діючих речовин
Лузга насіння подорожника

2 пакетика
Денна доза
8г

Сухий екстракт плодів тамаринду

270 мг

Концентрат соку груші

160 мг

Травні ферменти з
ферментованих злаків
Амілаза
Лактаза
Ліпаза
Целюлаза

60 мг

Корінь імбиру, сухий екстракт
вміст гінгеролів

480 SKB
480 ALU
36 FIP
18 CU
30 мг
6 мг

ІМБИР
Корінь імбиру (Zingiber ofﬁcinale Rosc.)
використовується в медицині з давніх часів. Він
містить величезну кількість корисних вітамінів,
мінералів і корисних речовин. Лікарські
препарати, приготовані на основі імбиру,
покращують кровообіг, активізують травну
систему, нормалізують діяльність щитовидної
залози. Завдяки наявності гінгерол імбир
сприяє нормальній перистальтиці кишечника.

ТАМАРИНД
Тамаринд чи індійський фінік (Tamarindus indica L.) – рослина родини бобових. М’якоть
тамаринду містить в собі багато вітамінів
групи В (особливо В1), а також вітамін С,
залізо, магній, фосфор, калій, цинк, фолієву
кислоту. У народній медицині індійський
фінік відомий своїми антибактеріальними та
протигрибковими властивостями. Тамаринд
використовується при розладах травної
системи, для нормалізації апетиту та зниженню
газоутворення, а також як натуральний
проносний засіб.

КОНЦЕНТРАТ ГРУШЕВОГО СОКУ

Можлива
зміна
консистентності
до
желеподібної маси є характерною для даного
продукту і не впливає на його якість.
Застереження: не рекомендується вживати
при індивідуальній підвищеній чутливості до
компонентів, а також дітям до 12 років. Не
перевищувати рекомендовану добову дозу.
Дієтичну добавку не слід використовувати
як заміну повноцінного раціону харчування.
Вживати не раніше, ніж через 2 години після
можливого прийому лікарських засобів.
Перед застосуванням проконсультуватися з
лікарем. Не є лікарським засобом.
Харчова цінність, г /100 г продукту: білки –
1,84; жири – 0,20; вуглеводи – 10,35;

Використовується для нормалізації транзиту
кишечника. Ця властивість обумовлена
великою кількістю органічних кислот, цукрів і
слизових речовин.

Енергетична цінність (калорійність) ккал /100г
продукту: 209 (874 кДж).

ТРАВНІ ФЕРМЕНТИ

Форма випуску: 20 пакетиків по 4,66 г кожен.

Фіброколіум містить в собі основні травні
ферменти: амілазу, лактазу, ліпазу та
целюлазу. Амілаза – гідролітичний фермент,
який розщеплює полісахариди на крохмалі;
забезпечує перетравлення вуглеводів їжі.
Лактаза каталізує гідроліз дисахариду
лактози на мономерні галактозу і глюкозу.
Лактаза важлива для перетравлення лактози
в складі молока. Ліпаза сприяє засвоєнню
жиророзчинних вітамінів А, D, Е, К, а також
полінасичених жирних кислот, бере участь
в
енергообміні.
Целюлаза
забезпечує
розщеплення клітковини (целюлози).
Показання: для забезпечення регулярності
кишкового транзиту.
Має пом’якшувальну і заспокійливу дію на
систему травлення та пребіотичний ефект;
нормалізує об’єм і консистенцію калових мас,
сприяє регуляції травної функції і видаленню
газів з кишечника.
Вживати: по 1 пакетику один або два рази на
день, окремо від прийому їжі.
Спосіб вживання: вміст пакетика висипати
в склянку, наповнену негазованою водою
(200мл), добре розмішати і відразу випити.

Умови зберігання: в недоступному для дітей
місці, при температурі від 15 °С до 25 °С;
Строк придатності:
виготовлення.
Маса нетто: 93,2 г
Без ГМО
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Цей продукт внесено Міністерством охорони
здоров’я Італії до Реєстру харчових добавок під
кодом № 70914.
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