
DigestivAid
           Active Tablets

قرص دایجستیو ِاید
)کمک به درمان سوء هاضمه وهضم غذا(

مکمل غذائی به شکل قرص ، دربسته بندی  45 عددی



DigestivAid Active Tablets
قرص )کمک به درمان سوء هاضمه و هضم غذا(

مکمل غذائی به شکل قرص ، در جعبه های 45 عددی 
)یک فراورده فعال در جهت کمک به هضم غذا ورفع سوء 

هاضمه(

←

موارد مصرف:

Digestivaid® Active یک مکمل غذائی است که فرموالسیون آن بر پایه نشاسته، برنج تخمیر 
ش��ده و انواع عصاره و پودرهای گیاهی طبی بنا گردیده اس��ت. این فراورده در درمان اختالالت 

معده و سوء هاضمه و همچنین اعمال هضم غذا بسیار مفید و موثر است. 
با بهره گیری از ماده کناری هیدروکسی پروپیل متیل سلولز در فرموالسیون قرص موجب گردیده 
فراورده به تدریج در طول دس��تگاه گوارش )معده و روده( شکس��ته و باز گردیده و آنزیم های 

گوارشي بطور موثری در هضم غذا در نواحی مختلف معده و روده عمل نماید.

اثرات اصلي مواد مؤثر و فعال :

1- عصاره خشک ساقه گیاه آناناس (Pineapple) : بعلت دارا 
بودن Bromelain که یک آنزیم پروتئولیتیک میباشد ، هضم 

پروتئین ها را تسهیل می نماید.
2- می��وه پاپای��ا )Papaya( : به علت حض��ور Papain  که یک 
آنزی��م پروتئولیتیک در میوه papaya می باش��د ، عمل هضم 

پروتئین ها را آسان می کند.
3- پ��ودر میوه Green Anise   :بعلت دارا بودن anethol  که 
ماده موثره اصلی Green Anise می باشد موجب سهولت عمل 

هضم می گردد.
4- عصاره تغلیظ ش��ده و خش��ک  Aloe Vera  : Aloe دارای 
خواص طبی گسترده و متعددی می باشد که به خوبی شناخته 
ش��ده می باش��د، یکی از خواص مهم و اختصاصی ماده فوق ، 
خاصیت ضدالتهابی مع��ده وروده ای آن بخص��وص در ناحیه 
التهابات کولون می باشد، همچنین دارای خاصیت هضم غذا، 

صفرا بر و پاالیش کننده  نیز می باشد.
5 - عصاره خشک دانه های  Fennel : افزودن این ماده موجب 
طع��م مطبوع گردیده و عالوه ب��ر آن دارای خاصیت ضد نفخ و 

هضم غذا دارد.
6- عصاره خش��ک برگه��ای  Artichoke  : این گیاه به عنوان 

هضم کننده غذا و محرک ترشح صفرا مصرف می گردد.

مواد فعال و مؤثر در یک قرص:

 Cumin مواد موثر موج��ود در : Cumin 7- پ��ودر دانه ه��ای
عبارتن��د از Carvone, Limonene ک��ه دارای خواص ، هضم 

کننده غذا ، ضد اسپاسم و ضد نفخ می باشند.
8- پ��ودر س��اقه زی��ر زمین��ی Ginger : دارای م��واد موث��ر 
 وGingerone  Zingiberone بوده و موجب تحریک عمل هضم 

می گردند.
9- نشاسته برنج تخمیر شده )Fermented rice Starch( : یک  
ترکیب  گیاهی  است که  شامل  انواع  آنزیمهای  گوارشی  می 
باشد.  این  ماده  از فرمانتاسیون  )تخمیر(  نشاسته برنج در 
 )Aspergillus حضور یک نوع قارچ به نام آسپرژیلوس اوریزا
)Oryzae Fungus به دس��ت مي آید. نشاسته برنج تخمیری، 

دارای آنزیم های زیر مي باشد :
1- آمیالز )Amylase( ← مالتوز  و گلوکز را هضم می نماید.

2- پروتئاز )Protease( ← اسیدهای آمینه را هضم می نماید.
3- الکتاز )Lactase( ← گلوکز و الکتوز را هضم می نماید.
4- لیپاز )Lipase( ← اسیدهای چرب را هضم می نماید.

5- سلوالز )Cellulase( ← سلولز و نشاسته را هضم می نماید.
ای��ن ماده با آنزیم های گوارش��ی فوق ، موجب تس��هیل عمل 
هض��م گردی��ده و اعم��ال فیزیولوژیکی  هضم غ��ذا در طول 
دستگاه گوارش به نحو مطلوبی انجام می گردد و ماده اصلی در 

فراورده  Digestivaid ® Active به شمار می آید.   

دستور مصرف:
یک یا دو قرص نیم ساعت قبل از نهار و شام میل گردد .
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