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Sus?ine buna func?ionare a tractului digestiv ?i ajut? la eliminarea disconfortului intestinal

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret:
Pre?ul de vânzare: 22,50 lei
Reducere:

Pune o întrebare despre acest produs
Producator: Fares Orastie

Descriere
Colon Sanatos 60cps Fares
Sus?ine buna func?ionare a tractului digestiv ?i ajut? la eliminarea disconfortului intestinal
Ingrediente/capsul?
-frunze de m?slin (Olivae folium)
-ment? (Menthae herba) 55,5 mg
-volbur? (Convolvuli herba)
-extract de r?d?cin? de valerian? (Valerianae radix) standardizat în min. 20% valtra?i 37 mg
-extract de sun?toare (Hyperici herba) standardizat în min. 0,3% hipericin? 37 mg
-rizomi de obligean? (Calami rhizoma)
-flori de lavand? (Lavandulae flos)
-scor?i?oar? (Cinnamomi cortex).
Valeriana are ac?iune anxiolitic? ?i relaxant? atât asupra sistemului nervos central cât ?i asupra musculaturii, fiind util? pentru persoane
hipersensibile, care reac?ioneaz? dispropor?ionat la stimuli. Este recomandat? în afec?iuni digestive, mai ales func?ionale: spasme, colici,
v?rs?turi, balon?ri, tulbur?ri diskinetice gastrice, intestinale sau biliare ?i în tulbur?ri anxioase, inclusiv cu variate somatiz?ri, la nivel digestiv,
respirator, genital ?i cardiac.
Sun?toarea, antidepresiv? ?i antialgic? este remediul de elec?ie în afec?iuni digestive înso?ite de dureri de mare intensitate, care au ?i un
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important determinism psihic de tip depresiv–anxios, dublat de reac?ii neurovegetative.
Frunzele de mãslin, simbolul p?cii ?i al longevit??ii, au fost folosite în scop medicinal prima dat? în Egiptul antic. Cunoscute ca un puternic
ap?r?tor împotriva îmboln?virilor, au f?cut obiectul a numeroase studii ?tiin?ifice care au demonstrat multiplele sale propriet??i benefice. Efectele
astringente, antimicrobiene ?i antivirale, le fac utile în enterocolitele infec?ioase, contribuind la refacerea microflorei intestinale.
Menta are ac?iune antispastic?, antiseptic?, carminativ?, astringent? ?i antidiareic? fiind utilizat? în tulbur?ri digestive func?ionale: aerogastrie ?i
aerocolie, colopatii spastice cu simptomele dispeptice asociate: eructa?ii, balonare, colici, flatulen??. În plus este sedativ? ?i analgezic?, prin
mentolul din uleiul volatil, care produce o u?oar? anesteziere a mucoasei gastrice, înl?turând senza?ia de grea?? ?i durerile abdominale.
Obligeana este sedativ?, calmant?, lini?titoare, stomahic?, antispastic? ?i carminativ?, fiind folosit? în tulbur?rile anxios–depresive ?i în
tulbur?rile neurovegetative mai ales digestive - diverse simptome dispeptice, între care balon?ri ?i colici, inclusiv în cadrul sindromului de colon
iritabil.
Volbura se mai nume?te ?i rochi?a rândunicii. Ajut? peristaltismul intestinal, determinând evacuarea con?inutului intestinal cu un scaun unic,
neînso?it de fenomene secundare, colici sau v?rs?turi.
Lavanda, cunoscut? pentru efectul ei relaxant ?i calmant, este utilizat? pentru st?ri de hiperexcitabilitate nervoas?, insomnie, cefalee, tulbur?ri
func?ionale digestive asociate cu agita?ie, anxietate, dar ?i cu depresie. Fiind antispastic? ?i carminativ?, este administrat? în afec?iuni digestive
precum colici abdominale ?i meteorism.
Scor?i?oara, unul dintre cele mai cunoscute ?i folosite condimente, stimuleaz? apetitul, elimin? senza?ia nepl?cut? de grea?? ?i balonare.
Datorit? ac?iunilor antiseptice, antidiareice ?i carminative este utilizat? în aerocolie, colon iritabil, colopatii fermentative, enterocolite. Multiple
studii au ar?tat eficien?a sa în eliminarea disconfortului abdominal cauzat de excesul de gaze.
Efect
-sedativ, calmant
-stomahic (stimuleaza secretia sucurilor gastro-intestinale)
-antispastic (combate spasmele musculaturii netede a intestinelor)
-carminativ (ajuta eliminarea gazelor intestinale)
Recomand?ri
-tulbur?ri digestive cu substrat nervos: sindromul colonului iritabil, colici intestinale
Contraindica?ii
Nu se recomand? copiilor sub 10 ani ?i în caz de hipersensibilitate la oricare din ingredientele produsului.
Sarcin? ?i al?ptare
Nu se recomand? femeilor îns?rcinate ?i mamelor care alapteaz? datorit? unor posibile efecte de stimulare a contrac?iilor uterine. Substantele
active trec în laptele matern ?i pot modifica gustul laptelui.
Efecte secundare ?i interac?iuni
Acest produs se poate utiliza concomitent cu alte medicamente.
La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.
Întrebuin?are
1 capsul? de 3 ori pe zi, dup? mas?.
Dac? durerile colicative sunt intense se administreaz? câte 2 capsule de 3 ori pe zi.
Durata curei: 2-3 luni, sau conform recomand?rii medicului. Cura se poate repeta dup? o pauz? de o lun?.
Evaluarea eficien?ei
*S-au administrat câte 3 capsule „Colon s?n?tos” pe zi, timp de 1 lun? la pacien?i cu sindrom de colon iritabil investiga?i prin colonoscopie.
*La toti pacien?ii a disp?rut durerea abdominal? sau disconfortul abdominal, iar tranzitul intestinal s-a reglat la 80% dintre ace?tia, f?r? asocierea
medica?iei alopate.
*Produsul a fost bine tolerat ?i lipsit de reac?ii adverse.
Prezentare: 60 capsule vegetale a 370 mg

Reviews
Nu exist? comentarii pentru acest produs.
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