
Produto: Digestão

Descrição
O Digestão fornece-lhe tudo o que é preciso para manter um 
sistema digestivo saudável. Digestão tem uma combinação 
única de probióticos, prebióticos, ervas e nutrientes 
adicionais que ajudam a suportar um sistema digestivo 
saudável. Além de vitamina C e zinco, cada cápsula contém 
uma mistura suave de prebióticos (frutooligossacarídeos 
FOS), NAG (N-acetil glucosamina), probióticos, aloé vera, 
menta piperita e gengibre.

Função
O Digestão fornece ingredientes digestivos naturais que disponibilizam alívio e apoio a largo prazo 
para a saúde intestinal.

É um dado que o cancro do cólon é hoje um dos problemas de saúde mais importantes e letais em 
países desenvolvidos. Na verdade, a saúde do nosso intestino nunca foi tão pobre e alvo de tantas e 
tão intensas agressões.

O corpo humano é um mecanismo metabólico. Cada sistema, cada órgão, todas as células do corpo 
humano precisam de combustível para funcionar e eliminar os resíduos. A remoção da maior parte 
deste material residual é feito pelo cólon.

O cólon é tão grande que conecta, toca, "senta-se ao lado" ou está nas proximidades de todos os 
principais órgãos do corpo humano, excepto o cérebro. Também toca a maioria dos principais vasos 
sanguíneos e nervos.

A prisão de ventre faz com que o cólon comece literalmente a inchar, expandir e até mesmo a 
"hérniar". De acordo com os principais livros de medicina, é algo que está a acontecer a todos nós. 
Assim, quando uma área do cólon desativa e incha, o órgão ao lado fica comprimido. Pode acontecer 
com os pulmões, o coração, o fígado, vesícula biliar e pâncreas, os rins e glândulas supra-renais, o 
útero, a próstata, em resumo, quase todos os principais órgãos do corpo. Isto simplesmente porque 
a prisão de ventre e o cólon inchado podem causar uma quantidade quase infinita de doenças 
aparentemente não relacionados e quando tal acontece, não só os órgãos próximos mas cada célula 
do corpo ficam intoxicados.

MECÂNICA DO CORPO
Quando o nosso sistema digestivo se sente desafiado ao longo do tempo através de uma dieta 
inadequada, stress oxidativo dos radicais livres, stress mental e emocional, de metais pesados e de 
sobrecarga de toxinas, invasores e mais, a nossa vitalidade global pode ser comprometida. Um 
ambiente lento no nosso aparelho digestivo pode afetar diversas áreas da saúde. Ao apoiar a função 
digestiva com nutracêuticos seletivos e plantas baseados na investigação, também podemos apoiar 
a imunidade, a vitalidade, a saúde cognitiva e muito mais.
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Modo de utilização/Cuidados
Adultos devem tomar 2 cápsulas ao día, ou segundo 
prescrição profissional. Não deve ser excedida a dose diária 
recomendada. Se tiver algum problema de saúde, consulte o 
seu médico primeiro. Os suplementos não devem substituir 
uma alimentação variada e equilibrada e um estilo de vida 
saudável. Não recomendado a menores de 18 anos, grávidas 
e lactantes, salvo quando prescrito/recomendado por 
médico/farmacêutico. 
Guardar em local fresco e seco. Manter fora do alcance das 
crianças.

Indicações
Digestão, pode ser um complemento nutricional 
para os indivíduos que desejam apoio na função 
digestiva e evitar problemas do cólon.

Embalagem
- Tamanho embalagem: 15Occ
- Peso Neto: 39g
- Peso Total: 178gr
- Tipo: cápsulas
- Quantidade: 6O
- N.º embalagens p/caixa: 36
- IVA 23%
- Referência: ECO DIGESTAO
- Código barras: 56OO283759159

Alergénicos

Não contém qualquer tipo de alergénicos.
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Informação Nutricional por 2 cápsulas *%VRN
Cálcio                                                                     
Zinco (de Citrato de zinco)                                       
Frutooligosacarídeos (de Cichorium Intybus L.)
Lactobacillus Acidophilus (1 Bilião de organismos viáveis) 
Bifidobacterium Bifidum (2 Biliões de organismos viáveis)
Rizoma de Gengibre (extrato seco – 5% Gingerol HPLC)
Aloe Vera (L.) Burm F. (gel - extrato seco 2OO:1)                   
Mentha Piperita (Folha – extrato seco 1O:1)                            
N-Acetil glucosamina

12OMG
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5OMG
1OMG
2MG

8OMG
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16MG

1OOMG

15%
1OO%

*%VRN: Valor de Referência de Nutrientes
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Informação sobre constituintes
Acidophilus: É uma espécie de bactéria do género Lactobacillus que se aloja no intestino humano 
que traz proteção. Em geral, essa bactéria é usada para aumentar a imunidade, no tratamento de
infecções causadas por certos fungos e bactérias, na diminuição de alergias, para combater acnes,
resfriados e úlceras, na saúde cardiovascular. Também é extremamente benéfica para quem está 
com o fungo causador da candidíase.
N-Acetil Glucosamina: Bloqueia as lectinas (classe de proteínas presentes em muitos alimentos 
(nomeadamente em todas as leguminosas e nos cereais) que podem aglutinar as células sanguíneas 
e produzem danos nas glândulas endócrinas) no intestino impedindo a sua absorção.
Aloé Vera: é uma planta utilizada para diversos fins medicinais há muitos anos. Geralmente, é 
utilizada para problemas relacionados com a pele (acne, queimaduras, psoríase, hanseníase etc). É 
um poderoso regenerador e antioxidante natural. A esta planta são reconhecidas propriedades 
anti-bacteriana, cicatrizante, capacidade de reidratar o tecido capilar e fechar as cutículas dos 
cabelos ou dérmico danificado por uma queimadura, entre outras. Aloe vera é um excelente nutriente, 
com importantes proteínas, vitaminas e sais minerais. Contém várias enzimas e pode ser utilizado 
para se regular o trânsito intestinal, sendo muito utilizada para casos de intestino preso e baixa 
absorção de nutrientes.
Cálcio: Favorece o bom funcionamento dos ossos, tecido nervosos e participa na contracção 
muscular e coagulação sanguínea.
Fructoligosacarídeos: São oligossacarídeos composto por um polímero de frutose. Produzido pela 
hidrólise de inulina ou pela enzima frutosiltransferase a partir da sacarose. Eles são utilizados devido às 
suas propriedades como prebióticos, e facilitam o desenvolvimento de probióticos que têm um efeito 
preventivo para o cancro colorretal, intestinais anti-infecciosos e estimulantes do sistema imunitário.
Gengibre: Trata-se de um tubérculo com efeito hepato-protector, inibidor da formação de compostos 
inflamatórios e tem efeito anti-inflamatório directo por inibição das vias de sinalização inflamatórias 
(“chemoquine expression”) e acumulam-se os estudos que demonstram a sua eficácia no dor artrítica.
Menta: Favorece os processos digestivos.
Zinco: Ajuda a manter normais a divisão da membrana celular, desenvolvimento celular, a visão, 
sistema imunitário, as articulações e a reparação dos tecidos.
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