Харчові добавки вітаміну Е та - каротину
з ферментованим рисовим крохмалем, сухий екстракт фенхелю, ревіню, валеріани та куркуми.

Широкий спектр допомоги при диспепсичних проблемах

Диспепсія є третьою за частотою причиною звернень до хірургії. Цей термін часто застосовується коли з'являються неясні
та невизначені труднощів у травленні. Диспепсія характеризується безліччю проблем, що здебільшого виникають після
їжі. Ці симптоми зазвичай не пов'язані з органічним ушкодженням і властиві тільки змінам різного походження у моториці
шлунка або деяких процесах травлення. З цієї причини лікування цих проблем часто є складним, оскільки хвороблива
симптоматика може бути викликана рядом різних факторів, що накладаються один на одного.

• ПІДШЛУНКОВІ ДИСПЕПСІЇ
ФЕРМЕНТОВАНИЙ РИСОВИЙ КРОХМАЛЬ (1) : мультиензимний
комплекс рослинного походження, що сприяє всмоктуванню поживних речовин завдяки правильному і збалансованому
перетравленню їжі. Ферментований рисовий крохмаль містить, в цілому, 30 травних ферментів, що впливають на:
• Вуглеводи (2-амілаза, 1-трансглікозидаза);
• Білки (протеаза, ацилаза);
• Ліпіди (3-ліпаза);
• Лактозу (лактаза);
• Клітковину (целюлаза);
• Естерази (рибонуклеаза; фосфатаза).
При недостатності цих ферментів виникають:
• Неповне перетравлення їжі;
• Погане всмоктування поживних речовин;
• Посилення ферментації;
• Збільшення кількості токсичних метаболічних шлаків.
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НАЙСМЕД (NICEMED) показаний в усіх наступних випадках:
ДОЗУВАННЯ: 1–2 капсули протягом основного прийому їжі
Зміни моторики шлунково-кишкового тракту, навіть якщо вони пов'язані з тривожними розладами
Зміни в продукції та екскреції жовчі
Зміни в секреції панкреатичних травних ферментів
Тяжкість або біль в епігастральній ділянці. Нудота–Печія–Відрижка
20 капсул, кожна з яких містить 450 мг

20 капсул, кожна з яких містить 450 мг

• ШЛУНКОВО-КИШКОВІ ДИСПЕПСІЇ
•ФЕНХЕЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ (3): активно стимулює моторику шлунково-кишкового тракту за рахунок ефірних олій, трансанетолу, який, при застосуванні у високих концентраціях, має спазмолітичну дію. Тому він застосовується при таких
диспептичних проблемах, як легкі спастичні шлунково-кишкові розлади, важкість та метеоризм. Також він має вітрогонну
дію, зменшуючи здуття шлунка та підвищуючи тонус та ритмічні скорочення, що сприяє виділенню жовчі. До цих пір немає
експериментально підтверджених протипоказів до його застосування.
•VALERIANA OFFICINALIS (4): у вигляді сухого екстракту, що використовується в складі Nicemed, валеріна має седативну
дію при нервовому збудженні, яке впливає на функціїшлунково-кишкового тракту, тим самим протидіючи розладам
травлення нервового походження та шлунково-кишковим колькам.

• ПЕЧІНКОВІ ДИСПЕПСІЇ
• RHEUM OFFICINALIS (5): холеретична та холекінетична дія здійснюється за рахунок цього інгредієнта; тому він
перешкоджає порушенню функцій жовчовидільної системи; крім того, при застосуванні в низьких дозах дуже добре впливає
на можливості травлення завдяки підвищенню функціональної активності шлунка та еупептичній дії.
•CURCUMA LONGA(5) : куркумін, активна речовина куркуми, має доведену холеретичну діюдо якої також можна додати
ознаки холецисто-кінетичної та протизапальної властивостей. Зниження виділення жовчі часто є причиною диспепсії,
що супроводжується болями в шлунку, та появою здуття і відчуттям ситості. До цих пір немає експериментального
підтвердження побічних ефектів або протипоказів до застосування куркуміну.
• b-КАРОТИН ТА ВІТАМІН E (6): показано, що їхня присутність зменшує можливе пошкодження від оксидативного стресу,
що виникає через дисбаланс між активними формами кисню, які утворюються під час процесу травлення, та органічними
системами, відповідальними за їхнє видалення з організму, та захищає від таких пошкоджень.
ПОКАЗАННЯ: NICEMED є харчовою добавкою, до складу якої входять вітамін Е, бета-каротин, ферментований
рисовий крохмаль та сухі екстракти фенхелю, ревіню, валеріани та куркуми. Його застосування може бути корисним
при дефіциті нутрієнтів або підвищеній потребі в них.
СКЛАД. Зміст кожної капсули: Кореня валеріани (валеріана лікарська LSL) сухий екстракт, з вмістом валеріанових кислот
0,8 % (валеріана, мальтодекстрини); ферментований рисовий крохмаль (ферментований рисовий крохмаль з Aspergillus
Oryzae); кореневища ревеню (Rheum Officinalis B.R. / Rheum palmatum) сухий екстракт, з вмістом реіну 5 % (ревінь,
мальтодекстрини); Кореневища куркуми (Curcuma longa L.) сухий екстракт, з вмістом куркуміну 95%; Плодів фенхелю
(Foeniculum vulgare M. var. dulce DC) сухий екстракт, з вмістом 0,9–1 % ефірних олій (фенхель, мальтодекстрини); Бетакаротину, 10 % вміст (бета-каротин, соєві білки, глюкозний сироп); антиоксиданти: токоферол, аскорбілпальмітат; засіб від
злежування: трикальційфосфат. Токоферолу ацетат відносний вміст – 50 % (токоферолу ацетат, модифікований крохмаль,
емульгатор: Аравійська камедь, сахароза). Допоміжні речовини: двоосновний фосфат кальцію. Зовнішній контейнер (може,
містити сірчаний діоксид): Желатин; барвник: діоксид титану. ДОЗУВАННЯ: пропонується по 1–2 капсули на день під час
основного прийому їжі.
УПАКОВКА: 20 капсул, кожна з яких містить 450 мг – 9 г. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: : під час вагітності,
лактації чи при одночасному застосуванні з лікарськими засобами потрібно проконсультуватися з вашим лікарем. Зберігати в
прохолодному і сухому місці. Термін придатності відноситься до продукту в цілій упаковці за умови правильного зберігання.
Зберігати у недоступному для дітей молодше трьох років місці. Харчові добавки не є заміною збалансованої та різноманітної
дієти, а також здорового способу життя.
ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ПРОДУКТУ
На 100 г
Токоферол (віт. Е)

на капсулу

% відсоток від рекомендованої добової потреби (РДП) на капсулу

1111 мг

5 мг

41,7 %

667 мг

3 мг

n

Ферментований рисовий крохмаль

11111 мг

50 мг

Валеріана

13333 мг

60 мг

6667 мг

30 мг

6667 мг

30 мг

11111 мг

50 мг

b-каротин

Сухий екстракт з відносним вмістом валеріанових кислот – 0,8 %
Фенхелю сухий екстракт
Відносний вміст ефірної олії - 0,9—1 %
Куркуми сухий екстракт
Відносний вміст куркуміну – 95 %
Ревеню сухий екстракт з відносним вмістом реіну — 5 %

n = мікронутрієнти, не включені до CE-таблиць
% РДП = відсоток від рекомендованої добової потреби (LD 18/03/09)
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