Co to jest Enterosgel?
Co to jest wyrób medyczny Enterosgel® i w jakim celu się go stosuje?
Enterosgel® – jest innowacyjnym jelitowym adsorbentem (enterosorbent) opracowanym w celu
wiązania toksyn, substancji szkodliwych, patogenów chorobotwórczych i alergenów w przewodzie
pokarmowym oraz ich usuwania z organizmu.
ENTEROSGEL to coś jak "inteligentna" gąbka z porami, których wielkość odpowiada cząsteczkom
substancji szkodliwych. Korzystnych substancji preparat nie absorbuje.
Co ważne, Enterosgel nie wchłania się do błony śluzowej jelita i dróg przewodu pokarmowego.
Enterosgel naturalnie przechodzi przez przewód pokarmowy i pochłania toksyny, szkodliwe bakterie i
wirusy, w ciągu 12 godzin jest wydalany z organizmu.
Działanie Enterosgelu jest udowodnione klinicznie, pomaga w zarówno zwykłych zaburzeniach
jelitowych, zatruciach żywieniowych, na kaca jak również w leczeniu ciężkich chorób
ogólnoustrojowych, alergii i innych chorób, powodujących zatrucie organizmu.
Cechy Enterosgelu sprawiają, że ten preparat powinien znaleźć się w apteczce każdej rodziny.
Formuła ENTEROSGELU opiera się na krzemie organicznym, przeznaczonym do usuwania substancji
toksycznych z organizmu, poprawy mikrobiocenozy, regeneracji nabłonka błon śluzowych i innych
tkanek w organizmie. Charakteryzuje się wysoką biozgodnością.
Enterosgel łączy następujące właściwości: wchłanianie i detoksykację. Enterosgel ma stałą porowatą
ziarnistą strukturę (podobnie jak gąbka) z odpowiednim wymiarem porów, których rozmiar pozwala
ustalić i wychwytywać tylko substancje toksyczne o średniej masie cząsteczkowej: toksyczne związki,
produkty rozpadu białek, bilirubina, cholesterin, mocznika, kreatyniny.
Nie wpływa na mikroelementy i inne korzystne substancje. Niszczy bakterie i chorobotwórcze
mikroorganizmy w przewodzie pokarmowym oraz narządach płciowych (stosowanie aplikacyjne).
Enterosgel - oryginalny preparat stosowany do kompleksowej detoksykacji organizmu posiada silne
właściwości sorpcyjne. Działa na zasadzie wybiórczego wchłaniania. Pojemnością wchłaniania
przewyższa 2-2,5 razy inne tego typu preparaty. Preparat sprzyja odbudowie naturalnej mikroflory
jelit. Wiąże i wyprowadza wirusy. Eliminuje alergeny z organizmu. Powlekając powierzchnie nabłonka
żołądka i jelit, Enterosgel chroni je przed zewnętrznymi chemicznymi i mechanicznymi
uszkodzeniami. Poprawia mikrokrążenie krwi w śluzówce przewodu pokarmowego i fizjologiczną
produkcję śluzu. Posiada właściwości gojące rany.
Enterosgel to oryginalny wyrób medyczny o unikatowym składzie nie mający odpowiedników na
świecie, mający zbawienny wpływ na zdrowie człowieka. Światowej sławy naukowcy opracowali
zdumiewającą formułę usuwającą toksyny i patogeny z organizmu. Przybrała ona postać żelu
zawierającego związki krzemu. Formuła ta kompleksowo oczyści Twój organizm ze szkodliwych
substancji.
Enterosgel posiada wyraźne sorpcyjne i detoksykacyjne właściwości:
Enterosgel posiada zwiększoną aktywność sorpcyjną (pojemność) - 5 µmol/g i wybiórczość działania.

Wiąże i wyprowadza toksyczne substancje, końcowe produkty metabolizmu: mocznik, kreatyninę,
pochodne fenolu i indolu, merkaptany i in. produkty rozpadu białek, aromatyczne węglowodory, ich
pochodne, bakteryjne endo- i egzotoksyny, bilirubinę, cholesterol, organiczne rozpuszczalniki i in.
przemysłowe substancje trujące, inkorporowane radionuklidy.
Wychwytuje i wyprowadza patogenną candida, klebsiella i in. gram ujemne i gram dodatnie
mikroorganizmy, a także grzyby rodzaju Candida. Preparat nie adheruje i nie niszczy saprofitycznej
mikroflory jelita (laktobakterii, bifidobakterii itd.). W odróżnieniu od eubiotycznej mikroflory
(laktobakterii, bifidobakterii), patogenna mikroflora nieodpowiednia dla jelit, jest wyprowadzana z
organizmu drogą fizjologiczną na zewnętrznej powierzchni Enterosgelu, co likwiduje objawy
zaburzenia równowagi bakteryjnej.
Wiąże i wyprowadza wirusy: wirusy grypy, paragrypy, rotawirusy, cytomegalowirusy i in.
Alergeny: niekompletne alergeny (hapteny) trafiają w pory preparatu całkowicie; pełne alergeny są
wyłapywane przez grupy determinacyjne, które utrzymują się w porach preparatu dzięki wiązaniom
hydrofobowym, wielkocząsteczkowa białkowa (przesuwna) część alergenu jest sorbowana na
powierzchni Enterosgelu, co powoduje szybką eliminację alergenu z organizmu.
Enterosgel tworzy komfortowe warunki do regeneracji nabłonka śluzówki, usuwając z prześwitu jelita
uszkadzające barierę jelitową substancje i zachowując odpornościową ochronę powłok śluzowych
(sekrecyjna immunoglobulina A). Enterosgel posiada właściwości pokrywające, nie zakłóca
przyściennego procesu trawienia, nie zatyka przestrzeni między kosmkami i nie wywołuje atonii jelita.
Przy miejscowym zewnętrznym zastosowaniu preparat przyśpiesza gojenie się ran.
WŁAŚCIWOŚCI SORBCYJNE Enterosgel - oryginalny wyrób medyczny stosowany do usuwania toksyn
z organizmu. Posiada wybiorcze wchłanianie. Pojemnością wchłaniania przewyższa 2-2,5 razy inne
typy sorbentów błon śluzowych jelit.
ODDZIAŁYWANIE NA MIKROFLORĘ Na skutek selektywnej adhezji Enterosgel, w odróżnieniu od
zwykłych sorbentów, wyłapuje patogeny i wyprowadza z organizmu ich cząstki, posiadające endo- i
egzotoksyny. Preparat sprzyja odbudowie naturalnej mikroflory jelit.
REKONSTRUKCJA TKANEK ORGANIZMU Enterosgel posiada właściwości cytoprotekcyjne.
Powlekając powierzchnie nabłonka żołądka i jelit, Enterosgel chroni je przed zewnętrznymi
chemicznymi i mechanicznymi uszkodzeniami. Poprawia mikrokrążenie krwi w śluzówce przewodu
pokarmowego i fizjologiczną produkcję śluzu. Przyśpiesza gojenie ran.
BEZPIECZEŃSTWO Enterosgel dzięki szczególnym właściwościom krzemoorganicznej budowy
cząsteczek nie uszkadza śluzówki przewodu pokarmowego. W odróżnieniu od zwykłych sorbentów
Enterosgel nie wywołuje zwiotczenia jelit przy długotrwałym stosowaniu. Preparat jest nieszkodliwy,
nietoksyczny, chemicznie obojętny, nie przykleja się do śluzówki jelit, nie przenika z wnętrza jelit do
jamy brzusznej, jest szybko wydalany z organizmu.

Kiedy pomaga
Główne działanie kliniczne wyrobu me¬dycznego Enterosgel®:
• łagodzenie lub zapobieganie odczynom toksycznym i alergicznym;
• działanie pomocnicze w zatrzymaniu biegunki lub skracaniu czasu trwania biegunki;
• łagodzenie objawów niestrawności (dyspepsja);
• przyspiesza usuwanie alkoholu z organizmu;
• pomaga odtworzyć korzystną mikroflorę jelitową;
• działa ochronnie na błonę śluzową układu pokarmowego i przyspiesza gojenie się jej uszkodzeń;
• zmniejsza obciążenie toksyczne wątroby i nerek.

Enterosgel® stosuje się u dzieci i dorosłych w następujących wskazaniach:
• ostra biegunka o dowolnej przyczynie, jak np. bakteryjna, wirusowa (w tym rotawirusowa), zatrucia
pokarmowe, spowodowana antybiotykoterapią, zespół jelita drażliwego, itp;
• przewlekła biegunka o dowolnej przyczynie, jak np. zespół złego wchłaniania, przewlekłe zapalenie
jelit, itp.;
• niestrawność (dyspepsja);
• zaburzenia mikroflory jelitowej (np. spowodowane antybiotykami);
• owrzodzenie żołądka i dwunastnicy;
• zatrucia, w tym intoksykacja alkoholem i narkotykami;
• przewlekłe choroby wątroby i nerek z towarzyszącą niewydolnością;
• choroby alergiczne (astma oskrzelowa, alergie po¬karmowe, pokrzywka, itp.);
• choroby skóry (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, trądzik pospolity);
• zatrucia w czasie ciąży.
U zdrowych osób Enterosgel® stosuje się w następujących wskazaniach:
• profilaktyka miażdżycy i choroby wieńcowej (poprzez obniżenie stężenia cholesterolu we krwi);
• profilaktyka przewlekłych zatruć u osób mieszkających w złych warunkach środowiskowych lub
pracujących w miejscach, w których poddawane są ekspozycji na zawodowe czynniki ryzyka (dzięki
wspomaganiu usuwania radionuklidów, soli metali ciężkich z organizmu);
• profilaktyczne odtrucie organizmu.

Enterosgel® poprawia odporność organizmu i stymuluje ogólną poprawę stanu zdrowia.
Enterosgel® nie jest wchłaniany i zostaje wydalony w ciągu 12 godzin od zażycia doustnego.

1. Detoksykacja – kuracja oczyszczająca dla organizmu
eliminuje przeciążenie organizmu spowodowane czynnikami środowiska wewnętrznego i
zewnętrznego, normalizuje przeciążoną przemianę materii oraz pomaga usuwać z organizmu
niepożądane substancje. Zalecane jest stosowanie Enterosgelu raz na 6 miesięcy w celu oczyszczenia
organizmu i wzmocnienia jego odporności.
Enterosgel zaleca się stosować przed zabiegiem chirurgicznym oraz w okresie pooperacyjnym w celu
szybkiego usuwania z organizmu toksycznych produktów przemiany materii.
2. Na alergie, egzemy, stany zapalne skóry i skórę z problemami
Skóra często bywa odbiciem zburzeń układu pokarmowego. Na skórze mogą pojawić się na przykład
skutki alergii pokarmowych. Tak samo trądzik i niektóre wysypki skórne mogą być związane z
zaburzeniami metabolicznymi w organizmie.
Preparat Enterosgel z punktu widzenia układu przestrzennego można porównać do „sprytnej gąbki”
z porami, które zasysają do wnętrza gąbki cząsteczki alergenów i innych szkodliwych substancji.
Wszelkie szkodliwe substancje, które ta „gąbka” wchłonie podczas przechodzenia przez przewód
pokarmowy, zostaną później wydalone w stolcu po przejściu przez jelito grube.
Wyrób medyczny Enterosgel zalecany jest przy alergicznych stanach zapalnych skóry (atopowe
zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, ostra i przewlekła pokrzywka), niealergicznych stanach
zapalnych skóry, poparzeniach słonecznych i trądziku.
3. W przypadku zatruć, biegunek oraz przy dolegliwościach układu pokarmowego
Enterosgelu nie może zabraknąć w Twoim bagażu podczas wyjazdu na urlop. Nagła zmiana strefy
klimatycznej, egzotyczna kuchnia, napoje a do tego przejadanie się, wszystko to prawdziwy cios dla
narządów układu trawiennego. Uderzeniowa dawka Enterosgelu pomoże przy każdym zatruciu.
Enterosgel stwarza komfort dla Twojego przewodu pokarmowego, zapewni mu „pięć gwiazdek”
przez cały okres urlopu.
4. Przyspiesza usuwanie alkoholu - 3 łyżki stołowe po każdej imprezie i ponownie rano
Wyrób medyczny Enterosgel nie maskuje alkoholu i jego zapachu, ale rzeczywiście usuwa go z krwi,
przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Enterosgel ochroni organizm przed kacem, bólem
głowy i opóźnionymi reakcjami. Enterosgel miej zawsze z sobą, żebyś czasem mógł sobie pozwolić na
trochę więcej!
5. Odpowiednie uzupełnienie kuracji antybiotykowej

Antybiotyki są przeznaczone do leczenia chorób wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze.
Podczas stosowania Enterosgelu w przewodzie pokarmowym szybko odnawia się korzystna
mikroflora. Człowiek ponownie nabiera sił, poprawia się samopoczucie, oczyszcza skóra. Jeszcze
jeden szczegół: Enterosgel nie jest wchłaniany do organizmu, ale bez reszty zostaje wydalony, więc
nie ma obaw jego przedawkowania.

6. Wzmacnia odporność organizmu
Enterosgel posiada unikalne zdolności wybiórczego wiązania i odprowadzania z organizmu
toksycznych związków uszkadzających śluzówkę żołądka i jelit. Pomaga to przywrócić system
odpornościowy śluzówki i normalizuje poziom przeciwciał tłumiących aktywność mikroorganizmów
chorobotwórczych. Co jest najważniejszym organem układu odpornościowego w organizmie
człowieka? Przewód pokarmowy. To prawda, ponieważ błony śluzowe przewodu pokarmowego
chronią środowisko wewnętrzne organizmu przed obcymi białkami, substancjami toksycznymi i
czynnikami chorobotwórczymi, przenikającymi do środowiska wewnętrznego organizmu człowieka
przez uszkodzony nabłonek jelit. Ochrona immunologiczna błon śluzowych działa jak bariera przed
wnikaniem bakterii, mikroorganizmów i szkodliwych związków.

