
При Синдром на 
Иритабилно Црево

Брзо ја ублажува абдоминалната болка, формирањето на 
гасови, спазми, надуеност, опстипација и дијареа

  
• Ги ублажува болните симптоми на надуеност, грчеви, чувство на 

тежина и дискомфорт во абдоменот и цревата
• Ја зголемува абсорбцијата на електролити и ја воспоставува 

природната бариера на интестиналните клетки
• Ги врзува ендотоксините, егзотоксините, бактериите и 

ротавирусите
• Ја нормализира перисталтиката и ги штити цревата од опструкција

КОНТРОЛИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ ЖИВОТ 
Не дозволувајте да страдате од 
Синдром на Иритабилно Црево!

Капсулите STOMACHON 
(СТОМАХОН) треба да 
се проголтаат цели.

2 капсули 3 пати на ден, 
за време или по оброк со 
голема чаша вода 200мл

Терапијата трае 2 до 4 
недели. Да не се употребува 

непрекинато во период 
подолго од 30 дена. 

Лекувањето може да се 
продолжи по пауза од 4 дена.

                      е безбеден за употреба (не се абсорбира) и не предизвикува 
алергии (не содржи глутен).

                         ИМ ПОМАГА НА ПАЦИЕНТИТЕ СО СИНДРОМ НА 
ИРИТАБИЛНО ЦРЕВО БИДЕЈЌИ СЕ ВРЗУВА ЗА ЦРЕВНАТА 
ЛИГАВИЦА И НА ТОЈ НАЧИН:

ВИЗИОМЕД
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СИНДРОМ НА ИРИТАБИЛНО ЦРЕВО

Синдромот на Иритабилно Црево (IBS – Irritable Bowel Syndrome) 
претставува функционално стомачно-цревно нарушување. Терминот 
"функционално" генерално се применува поради нарушување на 
нормалните активности на организмот во смисла на движење 
(перисталтика) на цревата. Нарушени се чувствителноста на нервите 
на цревата, или начинот на кој што мозокот ги контролира некои од 
овие функции . Синдромот на иритабилно црево е многу честа појава, се 
јавува кај 10-15% од населението, и води до сериозно нарушување на 
квалитетот на животот кај пациентите.

Што точно го предизвикува Синдромот на Иритабилно Црево (IBS) не е 
потполно јасно, но е извесно дека редица фактори имаат своја улога. Така 
на пример синдромот на иритабилно црево може да започне после 
одредена епизода на дијареа. Исто така намалената координација или 
хиперсензитивноста на сигналите помеґу мозокот и цревата можат да 
испровоцираат прекумерна реакција на организмот кон промени, кои 
нормално се случуваат за време на дигестивниот процес. Извесно е исто 
така, дека редица на стимулации можат да го иницираат заболувањето, 
како на пример

Симптомите при синдром на иртабилно црево можат да бидат: 
абдоминална болка, спазми, дискомфорт, надуеност(метеоризам), 
присуство на дијареа и/или опстипација, бидејќи симптомите имаат 
цикличен карактер на егзацербација и ремисија.

Дијагнозата се воспоставува врз база на појава на конкретни симптоми 
по строго определен алгоритам. И покрај тоа што нема стого определен 
начин на лекување, симптомите можат да бидат ублажени и 
контролирани при примена на правилна терапија.

Друго заболувањеХормониХранаСтрес

СОСТАВ ДЕЛУВАЊЕ

РЕШЕНИЕ:
                      
                       ги ублажува симптомите на Синдромот на Иритабилно 
Црево: болка како последица на прекумерно формирање на гасови во 
абдоменот, потоа спазми, чувството на подуеност (метеоризам), 
абдоминална дистензија, како и постоечките дијареа и/или опстипација 
кај пациентите.

СОСТАВ И МЕХАНИЗАМ НА ДЕЛУВАЊЕ
Активните состојки на препаратот STOMACHON (СТОМАХОН) ефикасно 
и брзо ги одстрануваат симптомите, без да бидат абсорбирани од 
страна на организмот.

Veegum® HS 

Микрокристална целулоза

Стеаринска киселина

Силициум диоксид

Polydimethylsiloxane

Helianthus annuus oil

ги абсорбира токсините, 
бактериите и ротавирусите, и ги 
оневозможува да се прицврстат на 
цревната лигавица

ја намалува површинската напнатост 
на меурчињата од гас во абдоменот и 
цревата, им овозможува да се слеат 
помеґу себе и полесно да бидат 
отстранети

има смирувачки и омекнувачки ефект/ 
и го зголемува вискозитетот

го контролира вискозитетот

има емулгирачки ефект

има стабилизирачки ефект 


