Полезен за червата
при остра диария
Когато Вашите черва страдат, дори малки
промени в диетата могат да имат голям ефект.
Ето някои съвети за справяне с диарията.
✔

Пийте обилно количество течности

Tasectan®
Поглед върху иновацията
➜

Подобрява симптомите на диария
бързо и надеждно

➜

Действа изключително само в червата и не се
абсорбира в тялото

➜

Възстановява физиологичният състав на чревната
флора

➜

Няма вредно въздействие върху чревната функция

» глюкозо-електролитни разтвори (от Вашата аптека)
» подсолени бульони
✔

Яжте лесно смилаема храна в началото

» напр. т.нар. диета BRAT (банани, ориз, ябълково пюре
и препечени филийки хляб) или т. нар. диета CRAM
(зърнена закуска, ориз, ябълково пюре и мляко) или супа
от моркови и овесена каша
✔

» протеини, които са нискомаслени и не съдържат лактоза
» лесно смилаеми въглехидрати
✘

➜

Безопасен също и за деца под 3 години

➜

Не съдържа лактоза, глутен, дрожди или соя

➜

Може да се закупи от аптеките без рецепта

За предпочитане яжте само
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Избягвайте

» мазни и пикантни храни
» богати на фибри зеленчуци, като зеле, грах, фасул и леща
» студени и газирани напитки, алкохол и кафе
» тютюнопушене

✘

Внимавайте с мазнини, като олио, маргарин
и масло

✔

Диария при малки деца
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Навременното и адекватно приемане на достатъчно вода
и електролити още от самото начало е най-важният начин
за предотвратяване на дехидратацията.
Няколко часа след успешната рехидратация, децата могат
да се хранят нормално с храна, която те са понасяли добре
преди това.
✔

Свържете се с лекар, ако диарията е тежка и
продължителна

Източници
http://www.fet-ev.eu/index.php/ernaehrungstherapien/137-ernaehrungstherapie-diarrhoe | http://www.oege.at
Rodeck, Zimmer: Pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung, Springer Medizin Verlag, 2008

TASECTAN® ЗА ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ДИАРИЯ

ИНОВАЦИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ДИАРИЯ

8 метра здраве
Доброто храносмилане се счита като основно условие
за нашето благосъстояние. Затова не е изненадващо,
че човешките черва, с площ до 500 m2 са най-важната
част от храносмилателния тракт и играят важна роля в
защитата на нашите тела от болести.
Монтавит е австрийска фамилна компания с над
70-годишен опит на пазара за здравни грижи. Ние
приемаме много сериозно нашата отговорност да
предлагаме иновативни медицински продукти. Ето
защо, ние винаги търсим нови, особено новаторски
методи за лечение на болести. Tasectan® предлага
изцяло нов, ефективен и все пак нежен подход за
лечение на диария за цялото семейство.
Tasectan® - иновацията вече е достъпна и в България

Тройно действие
срещу диария

✔

Tasectan®
За цялото семейство

TASECTAN® защитава
чревната стена от
микробите, причиняващи
диария
Tasectan® образува
протективен филм върху
възпалената повърхност
на чревната стена

Състав
Капсули: желатин танат, царевично нишесте,
магнезиев стеарат
Възрастни:
• По 1-2 капсули на всеки 4-6 часа до изчезване на симптомите
• Поглъщайте капсулите с обилно количество вода
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✔

Тройно действие на Tasectan®
» З ащитава чревната стена с протективен филм
»Н
 еутрализира микробите и токсините,
причиняващи диария
» Е лиминира патогените, отговорни за диарията
и бързо възстановява нормалната функция на
чревната стена

TASECTAN® неутрализира
микробите и токсините,
които причиняват диария

Състав
Прахчета: желатин танат
Деца под 3 години
• По 1 саше на всеки 6 часа до изчезване на симптомите
•Р
 азтворете съдържанието на сашето в малко количество вода, мляко или
плодов сок. Да се разбърка добре и да се приеме веднага.
Деца на възраст между 3-14 години
• 1 или 2 сашета на всеки 6 часа до изчезване на симптомите
•Р
 азтворете съдържанието на сашето в малко количество вода, мляко или
плодов сок. Да се разбърка добре и да се приеме веднага.

Тази брошура Ви е дадена от

Tasectan® не променя естественото състояние на
чревната флора и не влияе на нормалната чревна
перисталтика. Благодарение на своя иновативен
подход и натуралните си съставки, Tasectan® също така
може да се приема от деца на възраст под три години.
С най-добри пожелания
от екипът на Монтавит

✔

TASECTAN® елиминира
патогените, отговорни
за диарията и бързо
възстановява нормалната
функция на чревната
стена

Можете да научите повече относно действието и възможните
странични ефекти на този медицински продукт от листовката
или попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

TASECTAN® ЗА ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ДИАРИЯ

www.montavit.bg

office@montavit.bg

