
Kids Digest™ marjamaitselised ja 
suhkruvabad seedeensüümidega 

närimistabletid lastele

Enzymedica Kids Digest™ seedeensüümitabletid:
• on lapsele ohutud ja efek�ivsed;
• lihtsas� näritavad;
• marjamaitselised, suhkruvabad;
• magustatud naturaalse suhkruasendaja ksülitooliga;
• aitavad kaasa lapse 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.
  

Laste puhul soovitatakse seedeensüüme kasutada järgmistel juhtudel:
• tuju muutumine või hüperak�ivsus pärast söömist;
• seedehäired (gaasid, puhitused jne);
• söömisest �ngitud kõhuvalud;
• tundlikkus mõne toiduaine suhtes;
• naha punetus, sügelus, kihelus pärast söömist;
• ebaregulaarne sooletühjendus;
• uutes toiduga seotud olukordades nagu lasteaeda või kooli minek, sünnipäevad ja reisimine;
• sooles�ku probleemid, mille tõ�u toitainete lõhustumine ja omastamine on takistatud.

Kuidas anda Enzymedica Kids Digest™ seedeensüüme?
• Närimistable� tuleb ära närida vahetult (1-2 min) enne sööma hakkamist. Juhul, kui meenub 
seedeensüüme anda söömise ajal või kuni pool tundi pärast söömise lõpetamist, on 
seedeensüümide võtmisest veel kasu. 
• Soovituslik on anda seedeensüüme iga suurema (eri� probleeme tekitava) toidukorraga - hommiku-
söök, lõunasöök, õhtusöök.
• Võimalusel õpetada last iga suutäit põhjalikult mäluma (20-30 korda) enne toidu alla neelamist,
et ak�veerida süljes olevad ensüümid ning mitmekordistada purgist võetavatest seedeensüümidest 
saadavat kasu.
• Võimalusel anda üks seedeensüümipurk lasteaeda või kooli kaasa, et iga söödav eine oleks 
lisaseedeensüümidega toetatud.

Kuidas ma tean, kas seedeensüümid minu lapse peal toimivad?
Kuna inimesed (sh lapsed 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 proovida suuri probleeme põhjustava eine söömise 
toetamiseks võ�a kaks närimistable�. Selleks, et seedeensüümide täielikku mõju mõista ja märgata, 
tuleks neid järjepidevalt tarbida vähemalt kolm kuud. Jälgi ja märka muutusi lapse tujus, käitumises, 
enesetundes ja unekvaliteedis.

Seedeensüümide toime kohta ning rahululolevate klien�de kogemuslugusid 
saad lugeda kodulehel rubriigist “Ensüümidest”.

Enzymedica Kids Digest™ seedeensüümide ak�ivsusi on tes�tud Tartu Ülikooli laboris!

NB! Üleliigne tarbimine võib tekitada kõhulahtisust. Hoida purki lastele kättesaamatus kohas. 
Närimistablette tuleb võtta ainult lapsevanema (või muu hoolealuse) järelvalve all. Närimistabletid ei 
ole mõeldud asendama tervislikku elustiili ega maiustusi. Alates 13. eluaastast võib lapsele anda 
täiskasvanutele mõeldud Enzymedica seedeensüüme.

tellimus@enzymedica.ee | www.seedeensüümid.ee

Kas oled märganud, et Su laps tundub mõnikord põhjuseta viril? 
Oled täheldanud, et ta ei taha teatud toite süüa või keeldub vahel 
üldse söömast? Kas mõnikord hakkab kõht pärast söömist valu-
tama või muutub tuju ühest äärmusest teise? Kas oled mõelnud, 
et selline käitumine võib olla seotud kõhuprobleemidega? Täis-
kasvanud ei ole ainsad, kes kogevad seedimisega seotud 
ebamugavaid sümptomeid, kuid lapsed ei oska neid sõnastada 
ega seostada.
Hea seedimine ning vajalike toitainete kä�esaadavus on kasvava lapse organismi jaoks väga olulised. 
Igapäevane seedeensüümide tarvitamine aitab nii seedimise kui ka vitamiinide ja mineraalainete kä�e-
saamise tõhusamaks muuta. Häs� toimiv seedimine annab lapsele suurema vabaduse tegeleda talle 
oluliste tegevustega ning nau�da oma lapsepõlve. Enzymedica Kids Digest™ on just selle jaoks loodud. 
Toidulisand on mõeldud kasutamiseks alates neljandast eluaastast.
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Toeta oma lapse seedimist ning kingi talle rõõmus lapsepõlv!

Enzymedica Kids Digest™ purgi suurus:
90 kapslit


