
Pro-Digestiv 10 000 capsule (cu activitatea lipolitică cel puțin 10000 UA, activitatea amilolitică cel puțin 9000 UA 
și activitatea proteolitică cel puțin 1000 UA).

Ingrediente/capsulă: pancreatină – 200,0 mg, capsula: gelatină, coloranți: dioxid de titan, oxid galben de fier, 
oxid roșu de fier, carmoizină; agent de glazurare: copolimer al acidului metacrilic&copolimer etil-acrilat al acidului 
metacrilic (1:1); agent de umezire: hidroxipropilmetilceluloză; agent de dezintegrare: carboximetilceluloză de sodiu 
reticulată.

Proprietățile produsului:
Pancreatina este un amestec de enzime digestive produse de pancreas, incluzând amilază, lipază și protează. Pan-
creatina este utilizată ca supliment alimentar de către persoanele care nu produc în mod natural o cantitate adec-
vată de pancreatină. Această formă de pancreatină este adesea cunoscută sub numele de pancrelipază, deoarece 
conține o proporție mai mare de lipază decât pancreatina naturală.
Pancreatina este eficientă la digestie, deoarece conține enzime care vizează în mod specific fiecare tip de aliment 
(glucide, grăsimi și proteine).
Cel mai important semn că este posibil să aveți nevoie de pancreatină este producția inadecvată de pancreatină 
de către pancreas. În mod normal, producția de pancreatină scade odată cu vârsta, astfel încât multe persoane pot 
beneficia de pancreatină atunci când ajung la vârsta mijlocie.
Principalele enzime digestive sunt următoarele:
Amilază – ajută la asimilarea glucidelor, mai ales atunci când acestea se consumă în cantităţi mari, înlăturându-se 
astfel balonările şi disconfortul.
Protează –ajută la absorbţia proteinelor, recomandată persoanelor active care îşi suplimentează dieta cu un aport 
proteic consistent.
Lipază – îmbunătăţeşte şi accelerează asimilarea lipidelor care, de regulă, cer mult timp pentru a fi digerate, 
îngreunând digerarea altor substanţe importante.

Recomandări: 
Suplimentul alimentar Pro-Digestiv 10 000 capsule este recomandat pentru:

- descompunerea mai multor nutrienți, inclusiv proteine, grăsimi și glucide (care urmează să fie transformați în 
energie pentru organism);

- menținerea unei mase corporale sănătoase;
- absorbția vitaminelor și mineralelor esențiale;
- ca supliment de protează, amilază și lipază pentru o digestie mai bună. 

Mod de utilizare:  
Adulți
Intern, câte 2-4 capsule de Pro-Digestiv 10 000 capsule la fiecare masă cu o cantitate suficientă de apă. 

Păstrare: A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi sub 25 ˚C.

Precauții:
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate inscripționată pe ambalaj. 
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest produs.
Colorantul carmoizina poate afecta negativ activitatea copiilor și atenția acestora.

Forma de comercializare a produsului: 
Blister a câte 10 capsule. 
Câte 3 blistere în cutie pliantă de carton, împreună cu prospectul pentru utilizare.

Deținător notificare în România:
GABA OPTIFARM S.R.L.
România, jud. Brașov, or. Brașov, str. Egretei, nr. 31, camera 1, bloc B28, ap.37, tel.: (+40) 746 488 222,  
e-mail: gaba.optifarm@gmail.com.

Producător:
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova
tеl.: (+373) 22 53 61 60

Notificări SNPMAPS nr.: AA 13435/2020;    www.balkanpharmaceuticalc.com
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Pro-Digestiv 25 000 capsule (cu activitatea lipolitică cel puțin 25000 UA, activitatea amilolitică cel puțin 22500 UA 
și activitatea proteolitică cel puțin 1250 UA).

Ingrediente/capsulă: pancreatină – 400,0 mg, capsula: gelatină, colorant: dioxid de titan; agent de 
glazurare: copolimer al acidului metacrilic&copolimer etil-acrilat al acidului metacrilic (1:1); agent de umezire: 
hidroxipropilmetilceluloză; agent de dezintegrare: carboximetilceluloză de sodiu reticulată.

Proprietățile produsului:
Pancreatina este un amestec de enzime digestive produse de pancreas, incluzând amilază, lipază și protează. Pan-
creatina este utilizată ca supliment alimentar de către persoanele care nu produc în mod natural o cantitate adec-
vată de pancreatină. Această formă de pancreatină este adesea cunoscută sub numele de pancrelipază, deoarece 
conține o proporție mai mare de lipază decât pancreatina naturală.
Pancreatina este eficientă la digestie, deoarece conține enzime care vizează în mod specific fiecare tip de aliment 
(glucide, grăsimi și proteine).
Cel mai important semn că este posibil să aveți nevoie de pancreatină este producția inadecvată de pancreatină 
de către pancreas. În mod normal, producția de pancreatină scade odată cu vârsta, astfel încât multe persoane pot 
beneficia de pancreatină atunci când ajung la vârsta mijlocie.
Principalele enzime digestive sunt următoarele:
Amilază – ajută la asimilarea glucidelor, mai ales atunci când acestea se consumă în cantităţi mari, înlăturându-se 
astfel balonările şi disconfortul.
Protează –ajută la absorbţia proteinelor, recomandată persoanelor active care îşi suplimentează dieta cu un aport 
proteic consistent.
Lipază – îmbunătăţeşte şi accelerează asimilarea lipidelor care, de regulă, cer mult timp pentru a fi digerate, 
îngreunând digerarea altor substanţe importante.

Recomandări: 
Suplimentul alimentar Pro-Digestiv 25 000 capsule este recomandat pentru:

- descompunerea mai multor nutrienți, inclusiv proteine, grăsimi și glucide (care urmează să fie transformați în 
energie pentru organism);

- menținerea unei mase corporale sănătoase;
- absorbția vitaminelor și mineralelor esențiale;
- ca supliment de protează, amilază și lipază pentru o digestie mai bună. 

Mod de utilizare:  
Adulți
Intern, cîte 1-2 capsule de Pro-Digestiv 25 000 capsule la fiecare masă cu o cantitate suficientă de apă. 

Păstrare: A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi sub 25 ˚C.

Precauții:
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate inscripționată pe ambalaj. 
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest produs.

Forma de comercializare a produsului: 
Blister a câte 10 capsule. 
Câte 3 blistere în cutie pliantă de carton, împreună cu prospectul pentru utilizare.

Deținător notificare în România:
GABA OPTIFARM S.R.L.
România, jud. Brașov, or. Brașov, str. Egretei, nr. 31, camera 1, bloc B28, ap.37, tel.: (+40) 746 488 222,  
e-mail: gaba.optifarm@gmail.com.

Producător:
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova
tеl.: (+373) 22 53 61 60

Notificări SNPMAPS nr.: AA 13436/2020    www.balkanpharmaceuticalc.com
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