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Dgl– lemn dulce 90 tbl NATURAL
FACTORS

DESCRIERE

Cu siguranta nu exista nici o persoana care sa nu fie familiara cu discomfortul
stomacal. Acesta poate lua diferite forme de la aciditate, dureri de stomac,
pana la reflux acid. Desigur ca la acestea se adauga bolile cronice sau acute:
gastrite, ulcer etc.
Discomfortul stomacal este, de obicei, produs de neconcordanta dintre secretia
de  acid  gastric  si  abilitatea  stomacului  de  a  se  proteja  impotriva
iritatiei  produse  de  acid  sau  de  prezenta  unor  bacterii  nocive.  Apararea
stomacului consta in secretia la nivelul peretelui stomacal a unei substante
numite  mucin,  produs  de  milioane  de  celule  mucozale  aflate  in  peretele
stomacal.
Medicamentele  de  sinteza  tind,  in  general,  sa  reduca  aciditatea  prin
neutralizarea acesteia,  dar acidul este necesar digestiei.  In cazul durerilor
create  de  hipoaciditate  sau  ulcer  se  administreaza  medicamente  care
“badijoneaza”  mucoasa  stomacala,  insa  acestea  interfereaza  cu  digestia
normala.  Desi  aceste  medicamente rezolva temporar  simtomele,  ele  au de
obicei  efecte secundare daunatoare cand sunt administrate pe termen mai
lung.
 

Ce este DGL?
Produsul DGL este licorice deglicirizinata, adica licorice (lemn dulce ) din care
s-a  eliminat  substanta  nociva  glicirizina,  care  ofera  astfel  o  modalitate
naturala,  sigura  si  eficienta  de  rezolvare  a  problemelor  care  afecteaza
stomacul.
 

Un studiu dublu orb cu placebo a dus la concluzia ca 16 persoane cu afectiuni
stomacale  serioase  au  inregistrat  o  imbunatatire  medie  de  78%  in  urma
administrarii de 360 mg de DGL de 3 ori pe zi (la cele 3 mese principale). Un
alt studiu a dus la concluzia ca DGL administrata in doza de 760 mg, de 3 ori
pe zi, este la fel de eficienta ca medicamentul alopat (Tagamet) (cimetidina),
fara a avea insa efecte secundare.
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Caracteristici si beneficii ale licoricei DGL:

flavonoizii din compozitie ajuta la inhibarea secretiei excesive de acid in
stomac;
mareste  fluxul  sanguin  la  nivelul  celulelor  mucozale  ale  peretelui
stomacal;
promoveaza  secretia  de  substanta  mucosala  protectoare  a  peretelui
stomacului;
promoveasa cresterea de noi celule mucozale;

este deglicirizinata pentru a evita efectele secundare;

este usor de administrat sub forma de tablete masticabile;

Cum actioneaza Licoricea?
Licoricea (Glycyrrhiza glabra) - traducerea in limba romana este lemn dulce, a
fost utilizata intens ca o alternativa a antacizilor sintetici si a medicamentelor
antiblocante. Succesul acestui produs natural consta in faptul ca nu inhiba
complet producerea de acid gastric si nici nu neutralizeaza aciditatea
COMPOZITIE

INGREDIENTE/capsulă  vegetală:  îndulcitori:  xilitol,  extract  din  frunză  de
stevia (Stevia rebaudiana).; extract 10:1 deglicirizinat din rădăcină de Lemn-
dulce/Glycyrrhiza glabra - 400 mg (echivalent la 4 g plantă integrală), agent
antiaglomerant:  celuloză  microcristalină;  potentiator  de  aromă:  pudră  din
seminţe de Anason/Pimpinella anisum, agenţi  antiaglomeranţi:  acid stearic,
stearat de magneziu vegetal - nemodificat genetic, dioxid de siliciu;

Fără lactoză, ouă, peşte, sare, zahăr, conservanţi, coloranţi artificiali, grâu,
soia, gluten, porumb, organisme modificate genetic. Potrivit pentru vegani.
Conţine xilitol.

ADMINISTRARE:

MOD DE UTILIZARE RECOMANDAT:  Mestecaţi  câte  un comprimat  cu 20
minute înainte de fiecare masă, nu mai mult de patru comprimate pe zi, nu mai
mult de patru săptămâni sau la recomandarea specialistului de sănătate.

ATENTIONARI:
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic! Suplimentele
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viață
sănătos. A nu se administra copiilor, persoanelor cu alergie la oricare dintre
ingrediente, dacă sunteţi însărcinată sau dacă alăptaţi. Consultaţi un specialist
de sănătate: - înainte de a folosi acest produs - daca sunteti în tratament
pentru hipertensiune arterială; - dacă neplăcerile stomacului persistă peste 4
săptămâni sau se înrăutăţesc. Consumul excesiv poate avea efect laxativ.


