PROSPECT

DIGESTIV
Pancreatină

Supliment alimentar

10 000

comprimate gastrorezistente
Ingrediente/comprimat: agenți de încărcare: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină;
pancreatină – 222,2 mg; agenți de glazurare: copolimer de acid metacrilic și acrilat de etil, copolimer grefat de
alcool polivinilic și polietilenglicol, talc, polietilenglicol, coloranți/dioxid de titan, carmoizină; stabilizatori:
polivinilpirolidonă, carboximetilceluloză de sodiu reticulată; agenți antiaglomeranți: săruri de magneziu ale
acizilor grași, dioxid de siliciu coloidal anhidru.
1 comprimat conține pancreatină cu activitate enzimatică:
- lipolitică ...........10 000 unități Ph. Eur.
- amilolitică ......... 7 500 unități Ph. Eur.
- proteolitică ......... 500 unități Ph. Eur.

Proprietăți

Suplimentul alimentar conține ca ingredient principal pancreatină, complex enzimatic, secretat în mod natural
de pancreas, indispensabil proceselor digestive – de la descompunerea alimentelor până la asimilarea
nutrienților și eliminarea toxinelor. Poate fi un înlocuitor util pentru enzimele digestive, pierdute în cazul anumitor boli, malnutriție sau odată cu înaintarea în vârstă. Este recomandat în tulburări digestive, cauzate de
excesul culinar, persoanelor sedentare și celor cu probleme digestive.
Enzimele pancreatice (lipaza, amilaza şi proteaza) ameliorează scindarea lipidelor, glucidelor şi proteinelor,
favorizând absorbţia completă a acestora. pH-ul acid al sucului gastric poate inactiva pancreatina, motiv
pentru care comprimatele sunt acoperite cu un strat protector, gastrorezistent, pentru a transporta enzimele
din compoziția sa în siguranță până în duoden.

Recomandări pentru utilizare

Asigurarea unui suport enzimatic pentru digestia grăsimilor, carbohidraților și proteinelor din dieta zilnică.

Mod de utilizare

Adulți: câte 1 comprimat (echivalentul la 10 000 unități de lipază) la fiecare masă.

Reacții adverse

Tulburări ale sistemului imunitar: sunt posibile reacții de hipersensibilitate (erupții cutanate, prurit, urticarie).
Tulburări gastrointestinale (diaree, constipație, senzație de disconfort în epigastru, greață).
La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la depistarea altor reacții adverse, administrarea
produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

Contraindicații

Hipersensibilitatea la componentele produsului.
Pancreatită acută, pancreatită cronică în acutizare.
Copii, perioada de sarcină și alăptare.

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.
Colorantul carmoizina poate afecta negativ activitatea copiilor și atenția acestora.
Conține lactoză monohidrat. Contraindicat persoanelor cu intoleranță la lactoză.

Conținutul ambalajului

Câte 10 comprimate în blister. Câte 1, 2, 3, 6 sau 10 blistere, însoţite de prospect, în cutie de carton.

Condiții de păstrare

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi sub 25 oC.
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Producător: S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

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

Deținător notificare în România: GABA OPTIFARM S.R.L.

or. Brașov, str. Egretei, 31, camera 1, bloc B28, ap. 37, tel: (+40) 746 488 222

Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj

