PADMA

DIGESTIN
Швейцарські рослинні капсули на
основі тибетської формули «Se'bru 5»
Дієтична добавка.
Інформація про виріб
PADMA DIGESTIN – це дієтична добавка
рослинного походження, яка підтримує здоровий стан та баланс системи травлення*. Препарат
створений на основі формули, розробленої за тибетськими лікувальними вченнями і відомий під
назвою "Se'bru 5" (вимовляється як "Сенду 5").
Препарат PADMA DIGESTIN виробляється у Швейцарії згідно зі строгими вимогами до якості
(GMP).
Погляд з Тибету
Згідно з тибетськими лікувальними вченнями, здорова система травлення або хороша "теплота
травлення" (тибетською – «metö») є головним і довготривалим чинником міцного здоров’я,
оскільки вона відповідає за розщеплення їжі, поглинання поживних речовин та їх перетворення у
тканинах організму, а також за виведення продуктів метаболічних процесів. Цю думку поділяє все
більше число прихильників традиційної західної медицини.
Міцний «metö» (хороша «теплота травлення»):
 Сприяє здоровому та ефективному травленню*;
 Підтримує здорову шлунково-кишкову діяльність*;
 Сприяє діяльності організму у холодні місяці та, загалом, допомагає людям, чутливим до
холоду**.
Проблеми періоду одужання та психічні перенапруження також можуть негативно впливати на
здоровий апетит. Міцний metö забезпечує нормальний апетит.
Рослини формули "Se'bru 5" також сприяє здоровому статевому життю та нормальним статевим
функціям***.
Тибетські рослини і трави працюють як "посланці", які покликані допомогти нашому організму.
Тибетські трав'яні комбінації викликають цілющі імпульси в організмі. Крім того, запах і смак
грають важливу роль у складі інгредієнтів. У тибетській медицині дії рослин ніколи не
розглядаються окремо, а засновані на ефекті синергізму - спільної дії для досягнення великих
результатів. Одне ціле - більше, ніж сума його частин. У цьому сила тибетських формул!
Всі рослини, описані в таблиці, є частиною формули PADMA DIGESTIN. Тим не менше, окремі
характеристики рослин не претендують на вичерпну повноту інформації, і тому не можуть бути
використані в якості терапевтичних рекомендацій. Вони призначені для того, щоб показати
значимість і глибину складних формул тибетської медицини.
Інгредієнти PADMA DIGESTIN
Одна капсула містить:
№

Використана
частина
рослини

Кількість,
мг

Ефект від використання,
властивості

1

Насіння гранату
(Punica granatum L.)

204

2

Кореневище
альпінії

102

У тибетській медицині насіння граната рекомендуються як засіб
для вирішення травних проблем. Також насіння граната
вважаються хорошим засобом проти простудних захворювань, діє
як сильний антиоксидант в результаті, навіть більше, ніж зелений
чай.
Альпінія (калган) відмінно справляється з розладами травної
системи. Згідно з описами у східних трактатах альпінія зміцнює

(Alpinia officinarum)
3

Перець довгий
(Piper longum L.)

25,5

4

Насіння кардамону
(Elettaria
cardamomum)

12,75

5

Кора коричника
китайського
(Cinnamomum
aromaticum)

12,75

імунну систему і дозволяє боротися з деякими видами алергії та
алергійного нежитю.
Перець довгий або Піппалі - цей вид перцю, використовується в
медицині Сходу, має сильну антисептичну дію, пригнічуючи в
першу чергу активність хеліко-бактерій та грибів роду кандіда,
стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, підвищує апетит,
секрецію шлунку та підшлункової залози. Піппалі також відомий,
як тонік для мозку та статевої системи.
Кардамон відносять до одних з найкращих стимуляторів травної
системи. Він сприяє формуванню та відтоку жовчі, виведенню
токсинів, має тонізуючий ефект. Кардамон корисний при
метеоризмі і має перевірену антибактеріальну та противірусну
дію. Відновлює і прискорює обмін речовин в організмі, що
дозволяє швидко спалювати зайві калорії.
Коричник китайський (касія) - застосовується як антисептик, для
лікування
шлунково-кишкових
захворювань,
поліпшення
травлення, при застуді, ревматизмі, запальних процесах в нирках,
дріжджових інфекціях, маткових кровотечах.

Препарат містить до маси капсули 537 мг невеликі кількості емульгаторів – мікрокристалічної
целюлози та кремнію, які є відомими природними речовинами. Капсули не містять штучних
консервантів та барвників.
Рекомендована доза PADMA DIGESTIN
Дорослим приймати 3-6 капсул на добу, краще 1–2 капсули вранці, в обід та увечері перед їжею,
капсули слід запивати значною кількістю рідини (найкраще – гарячою водою або чаєм).
Максимальна добова доза 6 капсул.
Дієтичні добавки не можуть замінювати різноманітне та збалансоване харчування згідно з
принципами здорового способу життя. Не є лікарським засобом. Перед прийомом рекомендується
проконсультуватися з лікарем.
Кишківник як орган імунної системи
Внутрішня поверхня кишківника, відома як слизова оболонка, має здорові імунні клітини,
функцією яких є контроль споживаної нами їжі з точки зору присутності мікробів, бактерій та
інших сторонніх речовин, а також їх видалення. Площа поверхні слизової оболонки складає біля
200–300 м2. Це найбільша площа людського організму, яка взаємодіє з навколишнім середовищем,
що робить кишківник найбільшим імунним органом організму людини. Отже, кишківник відіграє
важливу роль у захисті усього організму та, у свою чергу, його стан залежить від балансу
шлунково-кишкової флори.
Нерегулярна дефекація
Порушення дефекації означають важкість випорожнення. Дефекація декілька разів на день або ж
один-два рази у тиждень свідчить про проблеми зі здоров'ям. Такі порушення носять назву діареї
або, навпаки, закрепу.
Можливі причини кишкових проблем
Холодний клімат, їжа з ефектом охолодження та певні медичні препарати (деякі антибіотики та
анальгетики) можуть знижувати теплоту травної системи.
Інші фактори:
 Гарячковий темп життя та стрес;
 Незбалансоване харчування;
 Токсини (кава, алкоголь, нікотин);
 Недостатність фізичного навантаження;
 Порушення кишкової флори (наприклад, через екологічні зміни);
 Гормональні зміни.
Інші фактори, що впливають на слабкість системи травлення
Перевірте, чи регулярно ви харчуєтеся і чи добре пережовуєте їжу.
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Гаряча їжа, напої та спеції сприяють нормальному травленню. Згідно з основами тибетської
медицини, тверда їжа має заповнювати половину шлунку, а рідка їжа – його чверть. Ще одна
чверть шлунку має залишатися пустою.
Використання PADMA DIGESTIN
Цей препарат використовується для підтримки здорового стану шлунку та для забезпечення
збалансованої роботи системи травлення*.
Виготовлення PADMA DIGESTIN
Компанія PADMA AG виготовляє рослинний препарат PADMA DIGESTIN з сировини, що
постачається зі спеціальних виробництв. Головними критеріями таких поставок є якість та чистота
продуктів. Рослинні вироби обробляються у чистих умовах, що дозволяє захистити їх діючі
речовини. Дієтичні добавки виготовляються згідно з найвищими стандартами якості (GMP)
фармацевтичної індустрії на підприємстві у Швейцарії, яке спеціалізується на тибетських
рецептах. Уся сировина, кожний етап виробництва та кожний кінцевий виріб підлягають
найсучаснішому аналізу, що гарантує найвищу якість продукції PADMA.
Подальша інформація про використання PADMA DIGESTIN
На сьогодні відсутні дані щодо впливу препарату PADMA DIGESTIN на ліки, з якими він
одночасно застосовується.
Загалом, рекомендовано дотримуватися 1,5–2-годинної перерви між прийманням дієтичної
добавки та інших фармацевтичних препаратів.
Особливу увагу слід приділити при вживанні дієтичних добавок дітьми, під час вагітності, жінкамгодувальницям та при індивідуальній чутливості до компонентів продукту. Перш, ніж приймати
цей препарат, вам слід проконсультуватися зі своїм лікарем або фармацевтом.
Препарат PADMA DIGESTIN не містить лактози або глютену, через що є прийнятним для
діабетиків.
Забороняється вживати капсули після закінчення терміну їх зберігання, вказаного на упаковці.
Препарат слід зберігати у сухому місці, виключаючи його доступ для дітей, у оригінальній
упаковці, що захищає його від дії сонячного світла, при кімнатній температурі (приблизно 1525°C).
*перець довгий, кардамон, альпінія та коричник сприяють нормальному травленню.
**перець довгий та кардамон сприяють нормальній імунній функції.
***перець довгий допомагає організму боротись зі стресом, а коричник зменшує втому.
Продаж PADMA DIGESTIN
PADMA DIGESTIN можна придбати в упаковках по 40 капсул.
В Україні також можна придбати інші вироби торгової лінії "PADMA":
Дієтичні добавки:
PADMA NERVOTONIN
PADMA HEPATEN
PADMA BASIC
Поставки в Україні:
ТОВ «УКЦ Сервіс», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Богомольця, 21
e-mail:office@padmabasic.com.ua
моб.тел. +38 097 9379460
Виробник:
PADMA AG
Unterfeldstrasse 1
CH-8340-Hinwil, Швейцарія
Більше інформації про тибетську медицину та асортимент виробів компанії "PADMA AG" можна
знайти на веб-сайті www.padmabasic.com.ua
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