
 

 

Cosmoterra - Produkty pro trávicí systém  

Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz  

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti 
od 3 let:  

Užíváme dopoledne a odpoledne vždy po 3 kaps-
lích a dostatečně zapíjíme (1/4 l pitné vody). 

DARM AKTIV 

Kapsle pro normální trávicí funkci 

Doplněk stravy se zásaditými elektrolyty, 
rostlinnou vlákninou, rostlinným betasi-
tosterolem a prebiotickými a probiotický-
mi faktory 

Kapsle DARM AKTIV  

podporují 

normální funkci střevní svaloviny 

Rytmické pohyby střevní svaloviny (střevní peristal-
tika) mimo jiné závisí na přítomnosti dvou minerál-
ních látek – hořčíku a draslíku. DARM AKTIV 
obsahuje zásadité soli hořčíku a draslíku. Hořčík  
a draslík přispívají k nastolení normální funkce 
střevní svaloviny. 

zvětšení objemu stolice 

Aktivita naší střevní svaloviny je mimo jiné povzbu-
zována objemem stolice a jejím stimulujícím bobt-
nacím tlakem. Nestravitelná (rostlinná) vláknina 
přispívá zásadní měrou ke zvětšení objemu stolice,  
a tudíž k povzbuzení střevní činnosti. Kapsle DARM 
AKTIV obsahují vlákninu z extraktů z pšeničné  
a ječné trávy. Také vláknina ze zrna ovsa přispívá  
ke zvětšení objemu stolice. 

zachování normální hladiny cholesterolu 

Syntetizování a rozklad cholesterolu v játrech probí-
há v úzkém vzájemném spolupůsobení s činností 
střev. Svůj vliv zde uplatňuje nejen (rostlinná) vlák-
nina přijímaná potravou, nýbrž i takzvané fytostero-
ly. Kapsle DARM AKTIV obsahují standardizovaný 
obsah těchto fytosterolů a přispívají společně s hyd-
roxypropylmetylcelulózou (HPMC) k uchování 
normální hladiny cholesterolu. 

Obj. číslo:  100360 

Obsah: 180 kapslí 

30 denních dávek 

Denní dávka (6 kapslí) obsahuje:   % DDD 

Draslík 400 mg 20 

Koncentrát z mladých rostlinek 
pšenice 

320 mg * 

Hořčík 202 mg 54 

Inulin 200 mg * 

Koncentrát z ovesných otrub 200 mg * 

Extrakt z mladých rostlinek ječmene 125 mg * 

   odpovídá ječmenným výhonkům 500mg * 

Extrakt z kořene kopřiv 50 mg * 

   odpovídá kořenu kopřiv 500 mg * 

Bakterie mléčného kvašení 10 mg * 

Rostlinné pouzdro kapslí  

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena  
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