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ENTEROMAX 10 kapsułek
 

Cena: 10,65 PLN

Opis słownikowy

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Opis 

 

ENTEROMAX 10 kapsułek

 

Enteromax to bezpieczny probiotyk o innowacyjnym połączeniu dwóch szczepów probiotycznych tj. Saccharomyces
boulardii  oraz Lactobacillus rhamnosus GG.

Rodzaj probiotycznych szczepów oraz wysoka ich zawartość w preparacie gwarantuje ich korzystny wpływ na zdrowie.

ENTEROMAX jest połączeniem probiotycznych bakterii oraz drożdży o potwierdzonej zdolności do ograniczania kolonizacji jelit
drobnoustrojami chorobotwórczymi.

ENTEROMAX jako jedyny preparat na rynku zawiera 5 miliardów żywych liofilizowanych komórek drożdży szczepu Saccharomyces
boulardii oraz 1,5 miliarda korzystnych dla zdrowia żywych liofilizowanych komórek bakterii szczepu Lactobacillus rhamnosus GG.

 

Wskazania ostra biegunka infekcyjna, w tym rotawirusowa, biegunka poantybiotykowa, w biegunce szpitalnej oraz biegunce
„podróżnych”, w trakcie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu; zaleca się stosować produkt przez dwa tygodnie po zakończeniu
antybiotykoterapii, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego wywołane nieprawidłową florą
jelitową. 
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Działanie 

Szczep Lactobacillus rhamnosus GG zawarty w preparacie ENTEROMAX to bakterie probiotyczne o najlepiej udokumentowanym
korzystnym wpływie na zdrowie człowieka. Pomagają w ograniczaniu kolonizacji jelit przez bakterie chorobotwórcze w okresie
antybiotykoterapii, ponieważ są niewrażliwe na niszczące działanie większości antybiotyków. Wykazują zdolność przylegania do
śluzówki jelit tworząc barierę dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Dodatkowo wytwarzają substancje (bakteriocyny i kwas mlekowy)
hamujące wzrost patogenów i neutralizują ich toksyny, potwierdzając swoją aktywność biologiczną. Lactobacillus rhamnosus GG jest
szczepem stabilnym genetycznie, odpornym na działanie kwasu solnego, żółci i enzymów trzustkowych, co warunkuje wyjątkową
łatwość kolonizacji, przeżycia oraz zachowania aktywności w jelicie grubym nawet w trakcie przyjmowania antybiotyku. Wzmacnia
odporność miejscową przewodu pokarmowego Saccharomyces boulardii zawarty w preparacie ENTEROMAX to probiotyczny szczep
drożdży, który zasiedlając przewód pokarmowy wywiera korzystny wpływ na zdrowie osób z biegunką poantybiotykową. Ma dużą
zdolność do wzrostu, aktywności i przeżywania w całym przewodzie pokarmowym nawet podczas antybiotykoterapii. Dlatego też, został
uznany za efektywny probiotyk do postępowania dietetycznego w biegunce poantybiotykowej. Sprzyja regeneracji nabłonka jelit, co
uzasadnia jego stosowanie w uszkodzeniu jelit wywołanym przezClostridium difficile – patogenną bakterię mogącą skolonizować jelita
na skutek antybiotykoterapii.

W badaniach wykazano, że Saccharomyces boulardii i Lactobacillus rhamnosus GGprzyczyniają się do skrócenia czasu trwania biegunki
i złagodzenia jej przebiegu oraz redukowania ilości luźnych stolców.

Zarówno Saccharomyces boulardii, jak i Lactobacillus rhamnosus GG ograniczają możliwość wystąpienia biegunki poantybiotykowej. 

 

Sposób użycia 

Produkt występuje w formie otwieranych kapsułek lub saszetek.

Dzieci powyżej 3 roku życia: 1 kapsułka lub 1 saszetka dziennie.

Dorośli: 1-2 kapsułki lub 1-2 saszetek dziennie. Kapsułkę należy połknąć i popić letnią lub chłodną wodą (co najmniej 1/2 szklanki wody).

Dzieci: należy otworzyć kapsułkę i następnie rozprowadzić jej zawartość w letniej lub chłodnej wodzie. Spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu.

Najlepiej przyjmować między posiłkami.

 

Ważne 

Nie rozprowadzać w mleku i sokach, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na przebieg biegunki. Nie należy mieszać z gorącymi
płynami lub pokarmami, ponieważ może to zmniejszyć aktywność probiotyków.

Nie należy stosować z lekami przeciwgrzybicznymi.

Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza.
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