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Laxativ antispastic d158 capsule
moi 20 cps FARES

Elimină constipația, colicile abdominale și reduce
flatulența.Reglează tranzitul intestinal.Acțiuni
multiple: laxativ, stimulent digestiv, carminativ,
lubrifiant intestinal.Efect și absorbție rapidă.Formulă
100% naturală pe bază de uleiuri esenţiale pure

Produs natural recomandat persoanelor cu:Constipație spastică sau de cauză biliară.Sindromul
intestinului iritabil, cu predominanța constipației.Constipație la schimbarea obiceiurilor alimentare
sau a stilului de viață asociat cu stresul sau plecarea în călătorie

Mod de acțiune:Ajută la reglarea tranzitului intestinal fără să irite colonul și fără să inducă colici
abdominale.Relaxează musculatura netedă a intestinului, favorizând eliminarea
scaunului.Favorizează evacuarea gazelor intestinale şi calmarea durerilor.Relaxează și combate
spasmul intestinal

EFICIENȚĂ DOVEDITĂ CA UNIC TRATAMENT ÎN PESTE 76% DINTRE CAZURI

În cazul constipației însoțite de colici abdominale, acestea au disparut în 70,58% cazuri și s-au
ameliorat semnificativ,  în procent de 79%,  la restul cazurilor.Efectul laxativ s-a instalat la  2-3 zile
de la începerea utilizării

Învelişul capsulei este pe bază de gelatină din pește.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 12,6 g e

Condiții de păstrare: la loc uscat și la temperatura mediului ambiant

Descriere:ulei esenţial de bergamot (Citri bergami aetheroleum) 80 mg,ulei esenţial de cumin
(Cumini aetheroleum) 48 mg,ulei esenţial de tarhon (Dracunculi aetheroleum) 32 mg,extract de
ghimbir (Zingiber officinalis) standardizat în min. 15% gingeroli,ulei vegetal de măsline (Olivae
oleum) 220 mg

Uleiul esenţial de bergamot acţionează ca tonic, stimulent al secretiilor digestive, reglator al
mişcărilor peristaltice, dar şi antispastic. Astfel combate constipaţia şi reduce spasmul tractului
intestinal.Uleiul esenţial de cumin a demonstrate eficienta la pacienţii cu sindromul colonului
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iritabil, având predominața constipației prin  creșterea frecvenței scaunelor, ameliorarea durerilor
abdominale până la dispariţia lor şi reducerea balonării.Uleiul esenţial de tarhon are efect
antispastic pe musculatura netedă intestinală este prokinetic (creşte motilitatea gastro-intestinală),
dar si relaxant, prevenind sau ameliorând disfuncţiile motilităţii intestinale.Extractul uleios
concentrat de ghimbir, datorită principiilor active conținute, stimulează tranzitul intestinal, având
și efect antispastic prin modularea receptorilor de pe musculatura netedă intestinală.Uleiul gras de
măsline conferă produsului  efect lubrifiant la nivel intestinal; astfel înmoaie conţinutul colonului şi
stimulează evacuarea sa.

Mod Administrare:Copii 7 - 10 ani: 1 capsulă pe zi, la o oră după masă, de preferință seara.Copii
de peste 10 ani și adulți: câte 1 capsulă de 2 ori pe zi, la o oră după masă, de preferință la prânz și
seara.La nevoie se pot administra până la 3 capsule pe zi.

Durata curei: 3 - 21 zile sau la nevoie.Cura se poate repeta după o pauză de 7 zile.

ATENŢIONĂRI:Nu se recomandă în caz de ulcer gastroduodenal şi gastrită acută, hemoragii oculte,
ocluzie intestinalală, copii sub 7 ani şi în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele
produsului.

SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:Nu se recomandă femeilor însărcinate datorită unor posibile efecte de
stimulare a contracţiilor uterine.Nu se recomandă mamelor care alăptează datorită faptului că
substanţele active trec în laptele matern şi pot modifica gustul acestuia.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI: Acest produs se poate utiliza concomitent cu
medicamentele.

La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.

ASOCIERI RECOMANDATE: Produsul se poate asocia cu Laxativ cu fibre-D155, plicuri.Pentru
îmbunătăţirea tranzitului intestinal: se pot face cure alternative cu complexul Detoxifierea
colonului-D92 sau cu ceai Laxativ-D50/D76, ceai Curăţarea colonului-D82/D83, ceai Cruşin cu
lemn dulce-D81 şi ceai Tranzit rapid-D152.


