Digest Basic™ leebetoimelised
seedeensüümid - sobivad esmase
valikuna kogu perele!
Enzymedica Digest Basic™ leebe toimega seedeensüümid sisaldavad laia valikut taimsel substraadil kultiveeritud õrna toimega ja
asendamatuid seedimist soodustavaid ensüüme. Digest Basic™
kapslid on väga väikesed ja lihtsalt neelatavad. Sobivad
kasutamiseks ka neile, kellel on raskusi kapslite neelamisega. Vajadusel võib kapsli sisu lahustada ka joogivees või segada toidu hulka
juhul, kui see ei ole liigkuum (üle 40°C). Digest Basic™
seedeensüüme võib anda ka seedeprobleemidega lastele. Hea
valik ka neile, kellel on esinenud tundlikkust suurema kontsentratsiooniga, tugevatoimelisi seede- ensüüme sisaldavate toidulisandite puhul.
Enzymedica Digest Basic™ seedeensüümide puhul kasutatakse
ainulaadset Thera-blend™ (Thera-Segu) protsessi põhiensüümidele proteaas, lipaas, amülaas ja tsellulaas, mille käigus
kombineeritakse erinevatest allikatest pärit ensüümid. See tagab
seedeensüümide toimivuse erineva pH tasemega seedekulgla
osades, mis teeb toidu lõhustamise veelgi tõhusamaks.
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• leebe toimega seedeensüümid
• sobivad esmase valikuna
kasutamiseks kogu perele
• sisaldab 11 erinevat
seedeensüümi
Tes�tud 130 kahjuliku raskemetalli ja kemikaali suhtes

Enzymedica™ seedeensüümikapslid:

• aitavad lõhustada valke, rasvu, süsivesikuid ning kiudaineid;
• aitavad väl�da kõhukinnisust ehk ebaregulaarset sooletühjendust;
• aitavad kaasa heale seedimisele ning vajalike toitainete imendumisele;
• leevendavad seedeprobleeme, gaase, kõhuvalusid ning puhitusi probleemsete toitude söömisel;
• sobivad veganitele, on gluteeni-, GMO- ning säilitusainete vabad.

Seedeensüüme soovitatakse kasutada järgmistel juhtudel:

• seedehäired (gaasid, puhitused, kõhuvalu, raskustunne kõhus);
• uni ja väsimus pärast söömist;
• tundlikkus mõne toiduaine suhtes;
• ebaregulaarne sooletühjendus;
• uued toiduga seotud olukorrad nagu väljas või reisil söömine;
• pidev töödeldud ja kuumutatud toidu tarbimine;
• aeglane seedimine (ülekaal) või probleemid toitainete omastamisega (alakaal);
• sooles�ku probleemid, mille tõ�u toitainete lõhustumine ja omastamine on takistatud;
• kui oled sportlane, vanemaealine, lapseootel, imetav ema või tarvitad igapäevaselt ravimeid.

Kuidas võtta Enzymedica Digest Basic™ seedeensüüme?

• Seedeensüümikapsel tuleb alla neelata natukese veega vahetult (1-2 min) enne sööma hakkamist. Juhul,
kui meenub kapsel võ�a söömise ajal või kuni pool tundi pärast söömise lõpetamist, on seedeensüümide
võtmisest veel kasu.
• Võ�a seedeensüüme iga suurema (eri� probleeme tekitava) toidukorraga - hommiku-, lõuna-, õhtusöök.
• Vajadusel võib kapsli sisu puistada vee sisse või enne sööma hakkamist söömistemperatuuril oleva toidu
sisse.
• Võimalusel mäluda toit korralikult läbi (20-30 korda) enne toidu alla neelamist, et ak�veerida süljes
olevad ensüümid ning mitmekordistada purgist võetavatest seedeensüümidest saadavat kasu.
• Võimalusel hoida üks seedeensüümipurk ala� endaga kaasas, et iga söödav eine oleks lisaseedeensüümidega toetatud.
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Enzymedica Digest Basic™ purkide suurused:
30 kapslit | 90 kapslit | 180 kapslit

Kuidas ma tean, kas seedeensüümid minu peal toimivad?

Kuna inimesed (ja nende seedimise toimimine) on erinevad, võivad sümptomid hakata leevenema
erineva aja jooksul. Seedeensüümid toimivad selle einega, millega koos neid süüakse, seega toetavad
nad seedeprotsessi juba esimesel korral. Ebamugavad sümptomid võivad ära kaduda juba esimese
einega või alles mitme nädala jooksul. Seega ei tasu kohe loobuda arvates, et seedeensüümid ei
toimi. Tugevamate seedeprobleemide korral soovitame proovida keskmise toimega Enzymedica
Digest Spectrum’it või Digest + Live Bacteria’t ja tugevatoimelist Digest Goldi. Lisaks võib proovida
oma seedimist toetada mõne spetsiaaltootega meie e-poe kategooriast “ÜLITUNDLIKKUS”. Selleks, et
seedeensüümide täielikku mõju mõista ja märgata, tuleks neid järjepidevalt tarbida vähemalt kolm
kuud proovides vajadusel erinevaid koguseid ning katsetades erinevaid tooteid. Regulaarselt
seedeensüüme tarbinud inimesed on täheldanud, et neil on rohkem energiat hobidega tegelemiseks,
pole väsimust peale söömist, unekvaliteet on paranenud, näksimisisud kadunud ja kehakaal normaliseerunud ning on märgatud ka paremat vastupanuvõimet viirushaigustele.

Seedeensüümide toime kohta ning rahulolevate klien�de kogemuslugusid
saad lugeda kodulehel rubriikidest “Ensüümidest” ja “Edulood”.
Enzymedica Digest Basic™ seedeensüümide ak�ivsusi on tes�tud Tartu Ülikooli laboris!
NB! Ettevaatust koliidi, gastriidi, kõrge maohappesuse, mao ja soolestiku haavandiliste seisundite
korral. Vajadusel konsulteerige arsti või tervisenõustajaga.
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* KÕIGI PÕHITOODETE SEEDEENSÜÜMIDE AKTIIVSUSI ON TESTITUD TARTU ÜLIKOOLI LABORIS!
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