REGLEAZĂ TRANZITUL ȘI DIGESTIA
Digotide® conține prebiotice (fibre dietetice) și substanțe cu efect
prebiotic (nucleotide) ce favorizează dezvoltarea microorganismelor benefice din intestin, elimină toxinele din intestin, amplifică
efectul peristaltic.
Fibrele vegetale din guma Acacia au efect prebiotic dovedit.
Prebioticele ajută probioticele să se dezvolte și opresc dezvoltarea
bacteriilor patogene.
Nucleotidele sunt componente esențiale ale AND și ARN fiind
considerate cheia proceselor biochimice cum ar fi metabolismul
celular. Astfel în condiții de stres, de suprasolicitare fizică și psihică,
sau în convalescență când organismul este slăbit, dieta cu nucleotide
devine indispensabilă. La nivel intestinal nucleotidele determină
creșterea mucoasei, creșterea producției de imunoglobulina A; au
efect prebiotic. Aceste efecte contribuie la menținerea integrității
barieirei intestinale împotriva bacteriilor și pătrunderii toxinelor.
De asemenea studiile au arătat scăderea nivelului de cortizol după efort
fizic intens, la persoane care au avut dieta îmbogățită cu nucleotide.
Digotide® are o compoziție echilibrată în fibre dietetice și nucleotide
ce ajută semnificativ procesul digestiv și menține sănătatea colonului.
Are efecte pozitive în asimilarea calciului și a altor minerale necesare
de către organism; crește rezistența sistemului imunitar; asigură
funcționarea tractului digestiv și menține valoarea optimă a pH-ului
intestinal. Mențin integritatea barierei intestinale împotriva bacteriilor
și a penetrării toxinelor. Digotide® restabilește funcția imună după
efort fizic și intelectual intens.
• Menține integritatea barierei intestinale;
• Îmbunătățește răspunsul imun;
• Este agent de refacere pentru dieta sportivilor;
• Scade riscul de apariție a afecțiunilor digestive,
cardiovasculare, ale colonului, ale pielii.

Ingrediente
Fibre vegetale solubile din gumă de
Acacia Seyal (gumă acacia) min.
90% substanță activă

Recomandări: Prin toate aceste efecte
Digotide® este recomandat pentru
refacerea și menținerea florei
intestinale, a unei digestii sănătoase,
pentru întărirea sistemului imunitar.
De asemenea este recomandat
persoanelor care depun eforturi fizice
și intelectuale.
Doza recomandată: 1 cps.x3/zi,
administrate după mesele principale
cu un pahar cu apă.
Prezentare: cutie de carton cu 1 flacon
cu 30 capsule, cu prospect.
Atentionări: A nu se depăși doza
recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea
copiilor mici. Suplimentele alimentare
nu înlocuiesc o dietă variată și
echilibrată și un mod de viață sănătos.
A se păstra la temperatura camerei, la
loc uscat și ferit de lumina directă a
soarelui.
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Nucleotide din Saccharomices
cerevisiae (drojdie de bere)
min. 60% substanță activă
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Gelatină (capsula)
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