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LINDRAR DINA
IBS-SYMTOM
Registrerad medicinteknisk produkt
för behandling av symtom vid IBS

Dokumenterad effekt • Neutraliserar skadliga bakterier
Patenterat 2QR-komplex • Rengör naturligt

VAD ÄR
DETOXNER IBS
DETOXNER® IBS är ett nytt naturligt behandlingsprogram som
lindrar IBS symtom genom att speciﬁkt blockera bakteriers förmåga
att fästa sig på och kolonisera tarmslemhinnan samt tillföra prebiotika och psyllium.

VAD ÄR DETOXNER® IBS?
DETOXNER® IBS Intense är en högkvalitativ, bioaktiv produkt som snabbt
optimerar tarmfunktionen och lindrar symtomen på IBS. Detoxner IBS
är framför allt enkelt att använda och har snabbeffekt. En kombination,
för oralt intag av fyra dospåsar och 20 brustabletter levererade i en ask
för ett 5-dagars program. Målet under behandlingen är att Detoxner skall
ändra på tarmens mikrobiota, normalisera tarm-motilitet och peristaltik,
normalisa avföringens konsistens, samt lindra vanliga IBS symtom som
förstoppning, diarré, uppblåsthet, magsmärtor, gaser och det för många
besvärande behovet att omedelbart behöva hitta en toalett.
DETOXNER® IBS Intense stimulerar även en hälsosam tarmﬂora,
förbättrar tarmaktiviteten och regulerar avföringen. Samtidigt som den
rensar tarmarna och förbättrar upptaget av livsviktiga näringsämnen in
i blodet.

STUDIER PÅ DETOXNER® IBS?

DETOXNER® IBS Intense är baserad på det patenterade 2QR komplexet,
en bio-aktiv förening som utvinns av växter. 2QR är unikt med sin
förmåga att selektivt neutralisera skadliga bakterier. Dess prebiotiska
ingredienser fungerar som “super food” för de goda bakterierna och
stöder deras utveckling och tillväxt. Resultatet blir att balansen i tarmen
återställs och tarmfunktionen justeras och optimeras.
DETOXNER® IBS Intense stimulerar också upptaget av viktiga
näringsämnen, med en speciell kombination av ﬁbrer (Psyllium),
som reglerar tarmrörelserna och fuktnivån tarmen. Dessa växtﬁbrer
stimulerar också tarmens aktivitet och förbättrar avföringens konsistens.
Medan IBS orsakar mycket obehag och smärta, skadar det inte tarmarna
permanent.
IBS är ett kroniskt tillstånd, men symtomens frekvens och svårighetsgrad
kan ändras med tiden, och försvinna. Vissa kontrollerar sina symtom
genom att påverka kost, livsstil och stress.

DETOXNER® IBS har blivit testad på effekt på 263 deltagare varav 82 män och 181 kvinnor
I en Klinisk studie på 263 individer (82 män och 181 kvinnor) från Norden
och Nederländerna med långvariga IBS-symtom i åldern 25–65 år ﬁck
man följande resultat efter en 5-dagars kur

Under de 5 dagarna som de 263 användarna testade DETOXNER®
IBS Intense övervakades allt de hade att säga om produkten och dess
användning samt deras matvanor och även avföring.

Upplåst känsla
Kramp
Gaser
Förstoppning
Diarré
Smärta
Brännande känsla

FÖRE
68%
61%
46%
47%
43%
18%
15%

EFTER
46%
32%
27%
15%
15%
9%
5%

Man har idag en god praktisk erfarenhet under de 3 år som produkten
funnits på marknaden i Europa som visat på positiva resultat. Kliniska
studier pågår förnärvarande.

Produktinformation framtagen av Octean AB för DETOXNER® IBS

UPPLÅSTHET/BALLONGMAGE/ABDOMINAL DISTENSION
En signiﬁkant förbättring av känslan av uppblåsthet före och efter
användning av DETOXNER® IBS. 88 (49,2%) av 179 patienter som påstod
sig ha känt uppblåsthet innan de använde DETOXNER® IBS hade inte
längre problemet efter att ha använt DETOXNER® IBS.

KRAMPER

91 (57,2%) av 159 patienter som led av “kramp” innan de använde
DETOXNER® IBS hade inte längre problemet efter att ha använt
DETOXNER® IBS. 15 (14,4%) av 104 patienter som inte hade “kramp”
före användning av DETOXNER® IBS hade inte heller detta problem
efter att ha använt DETOXNER® IBS.

GASER/FLATULENS
En signiﬁkant förbättring på gaser/ﬂatulens mellan före och efter
användning av DETOXNER® IBS. 74 (69,4%) av 180 patienter som påstod
sig ha “fatulens” innan de använde DETOXNER® IBS hade inte längre
problemet efter att ha använt DETOXNER® IBS. 41 (23,2%) av 83 patienter
som inte hade “fatulens” före användning av DETOXNER® IBS hade heller
inte detta problem efter att de användt DETOXNER® IBS .
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DE AKTIVA
INGREDIENSERNA I DETOXNER
DE FUNKTIONELLA INGREDIENSERNA I
DETOXNER® IBS ÄR:
1. 2QR-komplex
2. Psyllium
3. Fructo-oligosaccharider (FOS) & Inulin

2. PSYLLIUM (Loppfröskal) har en laxerande effekt som beror på

att psyllium skalet sväller upp när det kommer i kontakt med vätska.
Psyllium ökar härigenom volymen av tarminnehållet. Detta ökar vikten
av tarminnehållet och minskar viskositeten så att avföringen blir mindre
hård. Inne i tarmen minskar trycket på infekterade och inﬂammerade
områden vilket gör att transporten av infektionsavfall och eventuella
mikroorganismer underlättas. Samtidigt får det slem, som täcker
tarmslemhinnan, en mer lättﬂytande konsistens vilket underlättar
transport av tarminnehåll.

1. 2QR-KOMPLEX POLYSACKARIDER är ett patenterat
extrakt av speciﬁka polysackarider med en unik förmåga att binda
sig till cellväggarna hos mikroorganismer. Härigenom blockeras
mikroorganismernas möjlighet att binda
sig till epitelcellerna på tarmslemhinnan.
Detta innebär att irriterande och skadliga
(patogena) mikroorganismer inte får
fäste på tarmslemhinnan. De kan därmed
inte kolonisera vilket minimerar risken
för tillväxt. Detta minskar risken för
infektion viket i sin tur minskar risken för
inﬂammation.

2QR komplex hjälper härigenom kroppens normala immunförsvar och
minskar risken för att inﬂammationen skall öka och spridas. Inﬂammerad
vävnad innebär att tarmen blir överkänslig, svullnader, temperaturökning
och irritation påverkan på tarmperistaltiken.

DEN NATURLIGA UTVECKLINGEN AV ETT
BAKTERIELLT PROBLEM
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Psyllium och 2QR-komplexet skapar
tillsammans en helt ny metod för att skydda
tarmen samtidigt som 2QR-komplexet får mer
tid på sig att effektivt skydda tarmepitelet mot
angrepp från mikroorganismer

3. FOS AND INULIN är prebiotika som ger mat åt probiotiska

bakterier vilket stimulerar tillväxt och aktivitet av nyttiga magbakterier
som tex Lactobacillus acidophilus och Biﬁdobacterium. De hjälper också
till att bryta ner kostﬁber så att tarmarna kan ta upp dem. Speciellt
viktigt är att Fos och Biotin positivt påverkar tillväxt av nyttiga bakterier i
tjocktarmen, som ser till att bla Vitamin K och Biotin produceras.

2QR- BLOCKERAR DEN NATURLIGA UTVECKLINGEN
AV ETT BAKTERIELLT PROBLEM
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NÄR SKA DETOXNER® IBS ANVÄNDAS?
DETOXNER® IBS Intense rekommenderas för att lindra symtomen vid IBS.
Den är avsedd för vuxna och barn, 16 år och äldre. DETOXNER® IBS Intenseär
en naturlig produkt som ska användas när din IBS känns av. Då det är viktigt
att tarmﬂora och tarmsystem återfår sin naturliga balans utan hjälp av
DETOXNER® IBS Intense rekommenderar vi att DETOXNER® IBS Intense inte
används i mer än 30 dagar i följd.

HUR ANVÄNDS DETOXNER® IBS?
DETOXNER® IBS Intense är ett 5-dagars program. Under 5 dagar i följd
börjas dagen med ett glas DETOXNER®-mix på tom mage. Under dessa 5
dagar dricker man också 4 DETOXNER®-drink tidig morgon, frukost, lunch
och middag.
För att få ut det mesta av 5-dagars programmet:
• Drick mycket vatten, (1,5 liter per dag)
• Säkra att tillräckligt med fysisk aktivitet utövas
• Undvik alkohol, kaffe och kött
• Ät lätta måltider
Observera: För optimal tarmfunktion är det viktigt att dricka mycket
vatten (1,5 liter om dagen) och se till att tillräckligt med fysisk aktivitet
utövas. Detta är särskilt viktigt under 5-dagars DETOXNER® IBS Intenseprogrammet. Vi rekommenderar också att man undviker alkohol, kaffe och
kött under programmet..

FINNS DET NÅGRA BIVERKNINGAR?
Används inte tillräckligt med vatten till pulvret och/eller brustabletten kan
förstoppning förekomma. Fibrerna i DETOXNER® IBS kommer att blandas
med innehållet i tarmarna och har kapacitet att absorbera vatten. Genom
att tillsätta tillräckligt med vatten bibehålls rätt fuktnivå.
• Magen känner sig “full”. Detta kommer succesivt minska.
• Vissa människor upplever lätt huvudvärk. Detta kommer också att minska.

NÄR BÖR DETOXNER® IBS INTE
ANVÄNDAS?
• Om patienten är överkänslighet mot någon av ingredienserna
• Om patienten får plötslig buksmärta
• Om patienten är plötsligt får lätt smärta i magen och läkare har sagt att
risken för tarmperforation ﬁnns
• Vid akut inﬂammatorisk tarmsjukdom (som ulcerös kolit eller Crohns
sjukdom)
• Om patienten lider av tarmobstruktion
• Om patienten är genomgått tarmoperation
• Om patienten är under 16 år
DETOXNER® IBS innehåller inte laktos. Vi vill ändå uppmärksamma att
människor som lider av laktosintolerans kan uppleva ökad uppblåsthet/
obehag i tarmen på grund av en av ingredienserna (FOS).
Interaktioner med läkemedel/lægemiddel
Vi råder patienter till att vänta minst två timmar mellan intag av mediciner
och DETOXNER® IBS, (mix eller drink). DETOXNER® IBS kan förändra
tiden som maten tar att passera kroppen vilket kan påverka upptaget/av
läkemedeloch andra ämnen
.
Notering för diabetiker
Patienter med diabetes kan behöva justera sin medicinering, eftersom
DETOXNER® IBS kan påverka glukosupptaget. Vi rekommenderar därför
alltid patienter med diabetes att konsultera med sin läkare före de tar
tillskott med ﬁbrer.
Graviditet och amning
Inga kända kontraindikationer. Vi rekommendarar dock gravida eller
ammande att konsultera sin barnmorska eller läkare innan de tar
DETOXNER® IBS.
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VAD ÄR EFFEKTEN
AV DETOXNER IBS?
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• DETOXNER® IBS aktiverar tarmrörelserna
(peristaltiken)
• DETOXNER® IBS återställer och optimerar
den naturliga tarmﬂoran
• DETOXNER® IBS reglerar fuktbalansen
och avföringen
• DETOXNER® IBS ökar upptaget av
näringsämnen
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Effekten av DETOXNER® IBS Intense kan
märkas redan första dagen:
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För mer information om DETOXNER® IBS kontakta Octean AB, 010-703 68 00 alternativ maila info@octean.se
Besök gärna vår hemsida www.octean.se
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