Digest Gold™ tugevatoimelised
seedeensüümid seedeensüümide kuldstandard!
Kas sind vaevavad puhitused, väsimus või raskustunne kõhus
pärast söömist? Ehk oled proovinud leebe toimega seedeensüüme, mille toimest pole piisanud? Kas oled arvanud, et pead
mõnest toidust üldse loobuma? Digest Gold™ tugevatoimelised
seedeensüümid tulevad appi! Digest Gold™ on Ameerikas
enimostetud ja -kiidetud seedeensüümid, mis on tuntud oma kvaliteedi ning puhtuse poolest (sisaldavad 100% toimeaineid). Toidulisand on mõeldud kasutamiseks alates 13. eluaastast.
Digest Goldi™ puhul kasutatakse ainulaadset Thera-blend™ (TheraSegu) protsessi põhiensüümidele proteaas, lipaas, amülaas ja
tsellulaas, mille käigus kombineeritakse erinevatest allikatest pärit
ensüümid. See tagab ensüümide toimivuse erineva pH tasemega
seedekulgla osades, mis teeb toidu lõhustamise veelgi tõhusamaks. Lisaks 13 erinevale seedeensüümile sisaldab kapsel ka
ATP-molekule, millel on väga tähtis roll rakusiseses energiatootmises ning rakkudevahelises toitainete liikumises.

ÜLIKOOLI
LABORIS
TESTITUD*

• kõige tugevatoimelisem Ees�s
• USA-s enim auhinnatud ja
müüdud seedeensüümi toode
• keskmiselt neli korda võimsam kui
leebetoimeline Digest Basic™
• sisaldab ATP-molekule

Enzymedica™ seedeensüümikapslid:

• aitavad kaasa heale seedimisele ning vajalike toitainete imendumisele;
• aitavad lõhustada valke, rasvu, süsivesikuid ning kiudaineid;
• leevendavad seedeprobleeme, gaase, kõhuvalusid ning puhitusi probleemsete toitude söömisel;
• aitavad väl�da kõhukinnisust ehk ebaregulaarset sooletühjendust;
• 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 Digest Gold™ seedeensüüme?

• Seedeensüümikapsel tuleb alla neelata natukese veega kuni 10 minu�t 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.

Digest Gold™ purkide suurused: 21 kapslit | 120 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. Lisaks võib teinekord võ�a suuri probleeme põhjustava eine söömise toetamiseks kaks kapslit
või 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 erinevaid koguseid ning katsetades erinevaid tooteid. Regulaarselt seedeensüüme tarbinud inimesed on täheldanud, et neil on rohkem energiat hobidega tegelemiseks, pole enam väsimust peale söömist, unekvaliteet on paranenud, näksimisisud kadunud ja
kehakaal normaliseerunud ning on märgatud ka paremat vastupanuvõimet viirushaigustele.

Kas teadsid, et ...

% pärast kolmandat ostu meie e-poest on sul võimalik osa saada PÜSIKLIENDI STAATUSEGA kaasnevatest püsisoodustustest? Selleks ei ole sul vaja teha muud, kui luua endale konto meie kodulehel ning pärast kolmandat ostu jääda ootama vastavat teavitusmeili.
% ostes KOMPLEKTTOOTEID, tuleb hind soodsam kui üksikult ostes? Vaata soodsaid pakkumisi kodulehel rubriigist “SOODSAD PAKKUMISED”.
% üle 75-eurose ostu puhul on sul võimalik kasutada SLICE JÄRELMAKSU, millel pole ühtegi lisatasu
ega peidetud intresse? Lisainfo kodulehel.

Seedeensüümide toime kohta ning rahululolevate klien�de kogemuslugusid saad
lugeda kodulehel rubriigist “Ensüümidest”.
Enzymedica Digest Gold™ 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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Milline toode sobib Sinule kõige paremini?
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* KÕIGI PÕHITOODETE SEEDEENSÜÜMIDE AKTIIVSUSI ON TESTITUD TARTU ÜLIKOOLI LABORIS!

Toeta oma seedimist Digest Gold™ seedeensüümidega ja
tunne WOW-tunnet oma kõhus!
tellimus@enzymedica.ee | www.seedeensüümid.ee

