ENTEROSGEL
Co to jest ?
Kiedy pomaga?
Mechanizm
działania
Dziedziny
Medycyny
Jak stosować?
Skład
Produkcja

Wszystko o tym
świetnym
produkcie
znajdziesz na
kolejnych stronach
biuletynu,
Przeczytaj również
o
suplementach
których stosowanie
znacznie poprawi
kondycje Twojego
organizmu

„ ZAZWYCZAJ
MEDYCYNA
JEST SZTUKĄ
CZASU ”

Dziś chcemy przedstawić Państwu produkt,
którego działanie może
spowodować to, że podstawą oczyszczenia organizmu stanie się właśnie
ENTEROSGEL

Co to jest ?
Enterosgel® – jest innowacyjnym jelitowym adsorbentem
(enterosorbent) opracowanym w celu wiązania
toksyn, substancji szkodliwych, patogenów chorobotwórczych i alergenów w przewodzie pokarmowym oraz ich usuwania z organizmu.

„ KAŻDY
CZŁOWIEK W
KAŻDEJ
SEKUNDZIE
SWOJEGO
ŻYCIA
PROJEKTUJE
SWOJĄ
PRZYSZŁOŚĆ”

terosgel nie wchłania
się do błony śluzowej
jelita i dróg przewodu
pokarmowego. Enterosgelnaturalnie
przechodzi przez przewód
pokarmowy i pochłania
toksyny, szkodliwe bakterie i wirusy, w ciągu 12
godzin jest wydalany z
organizmu.

rób, spowodowanych zatruciem organizmu.

Cechy Enterosgelu sprawiają, że ten preparat powinien
znaleźć się w apteczce każdej rodziny. Formuła ENTEROSGELU opiera
się na krzemie organicznym, przeznaczonym do
usuwania substancji toksycznych z organizmu, poENTEROSGEL to coś
Działanie Enterosgelu jest prawy mikrobiocenozy, rejak "inteligentna" gąbka udowodnione klinicznie,
generacji nabłonka błon
z porami, których wielpomaga w zarówno zwyśluzowych i innych tkanek
kość odpowiada cząkłych zaburzeniach jelito- w organisteczkom substancji
wych, zatruciach żywiezmie. Charakteryzuje się
szkodliniowych, na kaca jak rówwysoką biozgodnością.
wych. Korzystnych sub- nież w leczeniu ciężkich
stancji preparat nie ab- chorób ogólnoustrojosorbuje. Co ważne, En- wych, alergii i innych cho-

Kiedy pomaga ?
Główne działanie klinicz- • działa ochronnie na błonę
ne wyrobu me¬dycznego śluzową układu pokarmoEnterosgel®:

wego i przyspiesza gojenie
się jej uszkodzeń;

• łagodzenie lub zapobie- • zmniejsza obciążenie tokganie odczynom tok-

syczne wątroby i nerek.

sycznym i alergicznym;
Enterosgel® stosuje się u
dzieci i dorosłych w nastęzatrzymaniu biegunki lub pujących wskazaniach:
skracaniu czasu trwania
• ostra biegunka o dowolnej
biegunki;
przyczynie, jak np. bakte• łagodzenie objawów
ryjna, wirusowa (w tym
niestrawności
rotawirusowa), zatrucia
pokarmowe, spowodowana
(dyspepsja);
antybiotykoterapią, zespół
• przyspiesza usuwanie
jelita drażliwego, itp;
alkoholu z organizmu;
• przewlekła biegunka o
• pomaga odtworzyć ko- dowolnej przyczynie, jak
rzystną mikroflorę jelito- np. zespół złego wchłaniania, przewlekłe zapalenie
wą;
jelit, itp.;
• działanie pomocnicze w

• niestrawność (dyspepsja);
• zaburzenia mikroflory jelitowej (np. spowodowane
antybiotykami);
• owrzodzenie żołądka i dwunastnicy;
• zatrucia, w tym intoksykacja alkoholem i narkotykami;
• przewlekłe choroby wątroby i nerek z towarzyszącą
niewydolnością;
• choroby alergiczne (astma
oskrzelowa, alergie
po¬karmowe, pokrzywka,
itp.);
• choroby skóry (atopowe
zapalenie skóry, wyprysk,
trądzik pospolity);
• zatrucia w czasie ciąży.

Mechanizm działania
Przydatne informacje dotyczące mechanizmu działania
wyrobu medycznego Enterosgel®
Przewód pokarmowy odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu
dobrego stanu zdrowia:
• umożliwia dostarczanie niezbędnych składników odżywczych;
• służy jako jedna z głównych dróg wydalania substancji
szkodliwych i toksyn;
• ma funkcję barierową oraz odpornościową.
Przyczyny chorób i objawy
Ostra ekspozycja przewodu pokarmowego na patogeny,
toksyny, alergeny i ksenobiotyki (pestycydy, radionuklidy,
sole metali ciężkich itp.), prowadzi do rozwoju infekcji
przewodu pokarmowego, intoksykacji oraz odczynów alergicznych.
Kluczowe funkcje fizjologiczne wiążą się z wytwarzaniem
szkodliwych i toksycznych metabolitów. Część z nich po
dotarciu do jelit jest zazwyczaj wydalana z organizmu z
kałem, ale część szkodliwych substancji może być ponownie wchłaniana do krwi i transportowana do wątroby,
„ NAJCENNIEJutrzymując się w obrębie krążenia jelitowo-wątrobowego.
SZYM PRZYMIO- Do najczęstszych objawów ostrego zatrucia należą ogólne
TEM NATURY
złe samopoczucie, bóle głowy, nudności, wymioty, bieJEST JEJ
gunka, objawy alergiczne oraz podwyższona temperatura
ROZMAITOŚĆ”
ciała.
Długotrwała ekspozycja na niskie stężenia toksyn endogennych i egzogennych prowadzi do przewlekłej intoksykacji, która może przebiegać w sposób zbliżony do innych
chorób, w postaci np. przewlekłego zmęczenia lub niedokrwistości.
Co należy zrobić
Usunięcie toksyn i patogenów z przewodu pokarmowego
jest ważnym etapem zdrowienia, uzyskania optymalnego
stanu zdrowia i długowieczności. Wyrób medyczny Enterosgel® skutecznie usuwa toksyny z organizmu i poprawia ogólny stan zdrowia.

Zastosowanie
GASTROENTEROLOGIA
Chroniczne nieżyty żołądka i dwunastnicy, wrzodowa choroba żołądka i dwunastnicy, kolki, nadżerkowo -wrzodowe nieżyty,
syndrom podrażnionego jelita.
NEFROLOGIA, UROLOGIA
Odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie kłębuszkowe nerek, ostra i chroniczna niewydolność nerek, zapalenie pęcherza
moczowego, schorzenia nerek z zaburzeniami przemiany materii, infekcje urologiczne.
ALERGOLOGIA, DERMATOLOGIA
Alergia na artykuły spożywcze, skaza, przemieszczone zapalenie skóry, dermatoza, astma oskrzelowa, astmatyczne zapalenie oskrzeli, wągry.
CHIRURGIA I URAZY
Ropne i septyczne procesy, urazy, przyranne zakażenia, zapalenie otrzewnej, choroba oparzeniowa.
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
Toksykozy ciążowe, zaburzenia łożyskowe, ostre i chroniczne wirusowe zapalenia pochwy, bakteryjne i grzybicze zakażenia.
NARKOLOGIA I PSYCHIATRIA
Ostre i chroniczne zatrucie alkoholowe, zatrucia narkotykami i lekami.
STOMATOLOGIA
Zapalenia jamy ustnej, przyzębica, paradontoza, zapalenia dziąseł, higiena jamy ustnej.
REHABILITACJA I PROFILAKTYKA
Zmniejszenie poziomu jelitowego i zewnętrznego zakażenia - oczyszczanie przewodu pokarmowego i organizmu, eliminacja
radionuklidów, profilaktyka ostrych zakażeń wirusowych.
ONKOLOGIA
Detoksykacja podczas podstawowego kursu leczenia – promieniowaniem i chemioterapią, profilaktyka i leczenie syndromu
jelitowego.
HEPATOLOGIA
Ostre i chroniczne zapalenia wątroby, wirusowe zapalenia wątroby, marskość wątroby, niewydolność wątrobowy, zastój żółci.
CHOROBY ZAKAŹNE
Wirusowe i bakteryjne zapalenia jelit i kolki jelitowe, salmonelloza, dyzenteria, zaburzenia równowagi bakteryjnej jelit, lamblioza, robaczyce, zatrucie pokarmowe, grypa, paragrypa, ostre zakażenie wirusowe.
TOKSYKOLOGIA, CHOROBY ZAWODOWE
Ostre i chroniczne zatrucia, zatrucia lekami, intoksykacja organicznymi rozpuszczalnikami, aromatycznymi węglowodanami,
ciężkimi metalami.

JAK STOSOWAĆ

Informacje ważne przed zażyciem wyrobu medycznego Enterosgel®
Nie należy zażywać tego wyrobu medycznego jeżeli u pacjenta w wywiadzie stwierdzi się atonię jelit.
Pacjent powinien poinformować swojego lekarza, że zażywa ten wyrób medyczny.
Dzieci: Skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu medycznego Enterosgel® potwierdzono u dzieci. Wyrób medyczny Enterosgel® można podawać dzieciom zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji
użycia.
Jak zażywać wyrób medyczny Enterosgel®?
Zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® wraz z pojawieniem się pierwszych objawów
choroby.
Wyrób medyczny Enterosgel® należy zażywać doustnie 1–2 godzin przed lub po posiłku. W trakcie
zażywania tego produktu zaleca się wypicie odpowiedniej ilości wody lub rozcieńczenie dawki wyrobu medycznego w połowie szklanki wody przed jego zażyciem.

Standardowy schemat dawkowania w zależności od wieku:
Dorośli:
15 g (1 saszetka lub 1 łyżka stołowa) 3 razy dziennie (45 g/ dobę).Dzieci:
• powyżej 5 roku życia: 10–15 g (2–3 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (30–45 g/dobę);
• 1–5 rok życia: 5–10 g (1–2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (15–30 g/dobę);
• poniżej 1 roku życia: 1,7 g (1/3 łyżeczki do herba¬ty) przed karmieniem, do 6 razy na dobę (do 10
g/dobę). Pojedynczą dawkę wyrobu medycznego Enterosgel® można zmieszać przed użyciem z mlekiem matki, wodą, sokiem lub półpłynnym pokarmem dla niemowląt (w proporcji 1:3).

SKŁAD
Skład:
Polihydrat polimetylosiloksanu (hydrożel kwasu
metylokrzemowego) – 70 %, woda oczyszczona –
30 %.
Enterosgel® wyrób medyczny – nie zawiera cukru,
słodzika, laktozy, tłuszczu, glutenu. Produkt bezbarwny i bezsmakowy, nie zawiera konserwantów.
Opakowanie:
Zawiesina doustna, tuba 225 g lub saszetka 15 g
(2, 10, 30 saszetek w opakowaniu).
Uwaga:
Należy dobrze wstrząsnąć tubką przed użyciem.
Podczas wyciskania z tubki wyrobu medycznego
Enterosgel® może pojawić się pewna ilość płynu.
Warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze 4–25 °C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci. Należy zapobiegać wysychaniu wyrobu
medycznego po otwarciu opakowania. Nie zamrażać! Produkt należy zużyć w ciągu 30 dni od
otwarcia tubki.
Okres trwałości:
Trzy lata. Nie wolno zażywać po upływie daty
umieszczonej na opakowaniu.
W przypadku uszkodzenia opakowania:
Nie stosować produktu jeżeli opakowanie jest
uszkodzone.

Suplementy diety
Jak już wcześniej wspominaliśmy nasze sklepy wzbogaciły się o jedne z najlepszych suplementów diety, które znacznie poprawią
kondycje Twojego organizmu.
Wcześniej przedstawiany ENTEROSGEL
Jak i SUPLEMENTY DIETY są produktami
z najwyższej półki, ich producentem jest:

Naturalne suplementy diety!

Brahmi
Brahmi jest preparatem przeznaczonym dla osób z problemami z pamięcią, koncentracją i uczeniem się. Poprawia również funkcje umysłowe bez względu na wiek czy stan zdrowia, zwiększa wigor.

DL-PA
Preparat aktywuje i wzmacnia działanie preparatów opium w ciele endorfin, dynorfin i enkefalin, które są kluczowymi substancjami samoregulacyjnych procesów ciała.

GasTrip
Mieszanka wyciągów z owoców roślin Terminalia chebula, Terminalia bellerica i Emblica officinalis. Sprawdzony środek, stosowany od tysięcy lat w medycynie ajurwedyjskiej w celu utrzymania prawidłowej pracy układu pokarmowego.

Gotu Kola
Gotu Kola jest pierwszym ziołem wykorzystywanym przez człowieka
w profilaktyce zdrowotnej. Zawiera liczne substancje czynne, których
działanie polega na optymalizowaniu funkcji obwodowego układu
nerwowego i krążenia krwi.

Gurmar
Naturalny środek przeciwcukrzycowy; (wyciąg z rośliny Gymnema Sylvestre ze standaryzowaną zawartością kwasu gymnemowego - 25 %).Stosowanie Gurmaru do wspierania metabolizmu
cukru jest w tradycyjnej medycynie indyjskiej praktykowane od
kilku wieków. Gurmar jest to hinduska nazwa rośliny i jej wyciągów, a w dosłownym tłumaczeniu oznacza "zabija cukier".

L-Arginin
Poprawia pracę żył oraz wzmacnia odporność. Aminokwas L-arginina umożliwia
produkcję tlenku azotu w organizmie, substancji niezbędnej dla prawidłowego krążenia krwi. L-arginina stymuluje również proces prawidłowego dojrzewania białych
krwinek, które odpowiadają za odporność organizmu.

L-tryptofan
Naturalny antydepresant. Tryptofan to niezbędny do życia aminokwas, który
jest potrzebny każdej komórce ciała. Przy pomocy tryptofanu ciało produkuje kluczowe neurohormony (serotoninę, melatoninę), niezliczoną ilość rodzajów enzymów, witaminy i tysiące innych substancji. Dzienne przyjmowanie l-tryptofanu ze zwykłego posiłku szacuje się na 1000-1500mg. Głównym
powodem używania uzupełniającego tryptofanu jest podwyższenie poziomu
serotoniny, której obniżony poziom jest podstawową przyczyną niepokoju i
depresji, zmian nastroju i zachowania, zaburzeń usypiania i snu czy skłonności do używania substancji uzależniających lub przejadania się.

LipiControl
Poprawia stan zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Preparat LipiControl dostarcza naturalnych statyn o działaniu obniżającym poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi oraz hydroksytyrozolu, zabezpieczającego kwasy tłuszczowe
obecne we krwi przed utlenianiem.

TribeSterol
Dla mężczyzn i kobiet po 40 roku życia. W produkcie tym znajduje się wysokie
stężenie trybulozydów, cechujących się potwierdzonym działaniem spowalniającym postęp zaburzeń hormonalnych u osób w średnim wieku.

Vialoxin
Działa pomocniczo w przewlekłym stanie zapalnym. Produkt ten zawiera kwasy
bosweliowe o potwierdzonym działaniu redukującym nasilenie przewlekłego
stanu zapalnego poprzez inhibicję 5-lipooksygenazy, enzymu katalizującego
wytwarzanie prozapalnych cytokin. Stosuje się go w celu łagodzenia stanów
zapalnych stawów, dnie moczanowej oraz chorobach zapalnych układu oddechowego.

Vescor Ultra

Łagodzi objawy andropauzy. Produkt ten zawiera opatentowane substancje o potwierdzonym działaniu łagodzącym objawy spadku odporności, siły i libido u starzejących się mężczyzn.

Tutaj nas znajdziesz
Sklep internetowy
www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl
Telefon: +48 68 453 48 88
Fax: +48 68 458 26 12
E-mail: sklep@naturalna-medycyna.com.pl

Zapraszamy do naszych sklepów

