
Minst 50%  
minskning
av akuta & kroniska  
mag-tarm besvär**

MAG-TARM/MAVE-TARM PROBLEM

500 ml kiselgel

FS04033-07

Komplettera gärna med
Silicea Mag-Tarm DIREKT dospåsar.
Enkla att alltid ha tillhands Besök/besøg 

Silicea på facebook/instagram

Skaka före användning

Dokumenterad 

effekt

Ren mineraliskt kiselgel utan 
tillsatser/tilsætningsstoffer 
även lämplig/velegnet för 
barn. 

 

MAG-TARM/MAVE-TARM GEL

» IBS symtom/IBS symptomer 
» halsbränna/halsbrand
» ont i magen/ondt i maven
» gasbildning/oppustethed
» diarré/diarre
» illamående/kvalme
» kräkningar/opkastning

KOMPOSITION
Aktiv substans: 100 ml gel innehåller/indeholder 
100 ml kiselgel (kiselsyragel) med 3,5 g kiseldioxid.

SÄRSKILDA/SÆRLIGE RÅD
Läs bipacksedeln som finns i förpackningen noga. 
Flaskan skakas/rystes före användning

FÖRVARING/OPBEVARING
Förvaras/opbevares ej/ikke över 25 °C och skyddas/
beskyttes från frost. Förvaras/opbevares oåtkomligt/
utilgængelig för små barn.

     UTGÅNGSDATUM/BATCHNUMMER
Se överst på förpackningen/boksen.

INNEHÅLL/INDHOLD

500 ml kiselgel
TILLVERKARE/PRODUCENT
ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
79236 Ehrenkirchen, Tyskland
www.huebner-vital.com

MARKNADSFÖRS I SVERIGE AV
Octean AB, Norra Torggatan 15, Kungsbacka 
Konsumentkontakt: 010-703 68 00
www.octean.se/www.silicea.se

MARKEDSFØRES I DANMARK AF
Octean Pharma ApS
Kundekontakt: 38 422 133
info@octean.dk
www.octean.dk/www.silicea.dk

MEDICINTEKNISK PRODUKT
MEDICINSK UDSTYR

KOMPOSITION
Aktiv substans: 100 ml gel innehåller/indeholder 
100 ml kiselgel (kiselsyragel) med 3,5 g kiseldioxid.

SÄRSKILDA/SÆRLIGE RÅD
Läs bipacksedeln som finns i förpackningen noga. 
Flaskan skakas/rystes före användning

FÖRVARING/OPBEVARING
Förvaras/opbevares ej/ikke över 25 °C och skyddas/
beskyttes från frost. Förvaras/opbevares oåtkomligt/
utilgængelig för små barn.

     UTGÅNGSDATUM/BATCHNUMMER
Se överst på förpackningen/boksen.

INNEHÅLL/INDHOLD

500 ml kiselgel
TILLVERKARE/PRODUCENT
ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
79236 Ehrenkirchen, Tyskland
www.huebner-vital.com

MARKNADSFÖRS I SVERIGE AV
Octean AB, Norra Torggatan 15, Kungsbacka 
Konsumentkontakt: 010-703 68 00
www.octean.se/www.silicea.se

MARKEDSFØRES I DANMARK AF
Octean Pharma ApS
Kundekontakt: 38 422 133
info@octean.dk
www.octean.dk/www.silicea.dk

MEDICINTEKNISK PRODUKT
MEDICINSK UDSTYR

MAG-TARM GEL

» IBS symtom/IBS symptomer 

» halsbränna/halsbrand

» ont i magen/ondt i maven

» gasbildning/oppustethed

» diarré/diarre

» illamående/kvalme

» kräkningar/opkastning

Ren mineralisk kiselgel för behandling av 
tillfälliga/akutte och kroniska mag-tarm/

mave-tarm problem och vid IBS. 
Fri från tillsatser/tilsætningsstoffer.

ORIGINALET 

FÖ
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Afhjælper
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Hjälper vid 

IBS-symtom

MAG-TARM/MAVE-TARM GEL

Hjälper vid 

IBS-symtom

4 010160 050193

Silicea Mag-Tarm GEL lindrar symtom vid orolig mage/IBS-mage och hjälper till 
att återställa magens naturliga balans. Silicea Mag-Tarm GEL är godkänd för 
behandling av tillfälliga och kroniska mag-tarm problem vilka kan orsaka symtom 
som ont i magen, illamående, kräkningar, gasbildning, halsbränna och diarré. 
Silicea Mag-Tarm GEL är en skonsam produkt som innehåller rent mineraliskt 
kiselgel, vilken har en kraftig förmåga att binda patogener, toxiner och retande 
ämnen som sedan försvinner naturligt via tarmen. 
Silicea Mag-Tarm GEL binder även gaser i magen vilket kan minska problem med 
väderspänning samt absorberar vätska vid diarré. Silicea Mag-Tarm GEL tas direkt 
eller blandas i t ex vatten eller te. Fri från tillsatser och även lämplig för barn. 
Akuta/Tillfälliga symtom: Barn och vuxna med tillfälliga besvär skall ta 2 
dosmått alternativt matskedar (2 x 15 ml) 3 till 5 gånger per dag. Tas mellan 
måltiderna och om det behövs före sänggående. När de akuta symtomen har 
minskat kan behandlingen fortsätta några dagar med 1 dosmått/matsked (15 ml) 
3 gånger per dag.
Vid akut halsbränna: 1-2 dosmått/matsked. Kan upprepas vid behov. 
Vid kroniska problem hos vuxna rekommenderas 1 dosmått/matsked (15 ml) 3 
gånger per dag mellan måltiderna. Vid kroniska besvär rekommenderas 
behandling upp till 6 veckor. Symtomen bör förbättras efter 3 veckor.
Viktigt att notera:  Eventuell medicin bör tas minst två timmar före eller efter det 
att man tagit Silicea Mag-Tarm GEL eftersom effekten av medicinen annars kan 
påverkas. Uppstår kraftig smärta, hög feber eller om behandlingen inte har effekt 
inom 3 dagar bör läkare uppsökas.

Silicea Mave-Tarm GEL lindrer symptomer ved urolig mave/IBS-mave og hjælper 
med at opretholde mavens naturlige balance. Silicea Mave-Tarm GEL er godkendt til 
behandling af akutte og kroniske mave-tarm problemer der forårsager symptomer 
som ondt i maven, kvalme, opkastning, oppustethed, halsbrand og diarré. Silicea 
Mave-Tarm GEL er et skånsomt produkt der består af ren mineralsk kiselgel der har 
en kraftig evne, til at binde patogener og toxiner, hvorefter de udskilles naturligt 
gennem mave-tarmkanalen. 
Silicea Mave-Tarm GEL binder gasser ved luft i maven og absorberer væske ved 
diarre. Silicea Mave-Tarm GEL tages direkt. Kan alternativt blandes med vand, juice 
eller i èn smoothie. Uden tilsætningsstoffer, også velegnet til børn. 
Akutte symtomer: Børn og voksne med midlertidige problemer bør tage 2 målebæ-
gere/spiseskeer (2 x 15 ml), 3 til 5 gange om dagen. Tages mellem måltiderne, og 
om nødvendigt inden sengetid. Efter de akutte symptomer er reduceret, kan 
behandling fortsættes med 1 målebæger/spiseske (15 ml) 3 gange om dagen.
Ved akut halsbrand: 1 -2 målebægere/spiseskeer. Kan gentages om nødvendigt. 
Ved kroniske problemer: Hos voksne anbefales 1 målebæger/spiseske (15 ml) 3 
gange om dagen mellem måltiderne. Kroniske tilstande behandles i op til 6 uger. 
Symptomerne bør aftage indenfor 3 uger.
Vigtig at notere sig: Visse former for medicin bør tages mindst to timer før eller efter 
du tager Silicea Mave-Tarm GEL, da virkningen af lægemidlet ellers kan blive 
påvirket. Hvis der opstår stærke smerter, høj feber, eller hvis symptomerne ikke 
aftager indenfor 3 dage, bør man kontakte lægen.

Hur/Hvor Silicea kiselgel fungerar/virker

Retande ämnen/
Irriterende substancer,

patogener, toxiner.

Silicea Mag-Tarm/
Mave-Tarm

 kiselgel

Silicea Mag-Tarm/
Mave-Tarm kiselgel 
binder och suger/

absorberer upp retande 
ämnen /substancer

9 av 10 rekommenderar Silicea Mag-Tarm*

Silicea Mag-tarm är en klinisk dokumenterad Medicinteknisk produkt med mineraliskt kiselgel för behandling av tillfälliga och akuta mag-tarmproblem.  
Vegansk och fri från tillsatser. Läs mer om hur Silicea kan hjälpa dig på www.silicea.se. Konsumentkontakt Octean AB, 010-703 68 00.  

*Produktenkät 2018, 139 deltagande konsumenter. **Klinisk studie som pågick under 6 veckor undersöktes effekten av Silicea Mag-Tarm. 

»

SILICEA MAG-TARM FINNS PÅ APOTEK OCH I HÄLSOFACKHANDELN

FÖR BEHANDLING AV 

Halsbränna
Sura uppstötningar
Kräkningar
Kramper
Uppblåsthet

OCH SYMTOM PÅ IBS

Illamående
Gasbildning
Ont i magen
Obehag
Diarré

»»

»»»»»
Ta direkt

 eller blandas

»»

Silicea Mag-tarm finns i 5 olika storlekar 200 ml & 500 ml gel, 6, 15 eller 30 dospåsar. Även lämplig för barn.

Silicea Mag-tarm finns i smidiga dospåsar alltid lätta 

att ha tillgängliga när besvären uppstår.

»

SILICEA MAG-TARM 
Medicinteknisk produkt för  
behandling av tillfälliga och  
kroniska mag-tarmproblem 
samt IBS. 



Behandling med Silicea Mag-Tarm 
Siliceas ytterst små molekylkomplex av kiseldioxid är 
poitivt laddade och binder sig fysikaliskt till tarminnehållet 
till negativt laddade patogener och bakterietoxiner. Efter 
att toxinerna bundits till silicea förs de naturligt bort via 
tarmperistaltik och avföring.

Produktbeskrivning:  
Silicea Mag-Tarm Gel är en registrerad medicinteknisk produkt 
godkänd för behandling av tillfälliga (akuta) och kroniska mag-tarm 
problemsamt IBS.
Silicea Mage-Tarm har en förmåga att binda patogener för att
hjälpa och behandla gastrointensinala problem associerade med
magsmärtor, illamående, kräkningar, flatulens (gaser), och diarré.
Förutom behandling vid akuta mag-tarm problem rekommenderas
även Silicea Mag-Tarm Gel vid långvarig behandling vid kroniska mag-
tarm problem som illamående, gaser, kramp, diarré, kräkningar och 
halsbränna. 
Silicea Mag-Tarm Gel binder även gaser i magen vilket kan minska 
problem med väderspänning. Kiselgelen verkar även skyddande för 
tarmslemhinnan. 

USP

• Ger snabb lindring och hjälp vid halsbränna och sura uppstötningar.

• Behandlar och hjälper även komplex mag-tarm problematik som tex 
illamående, IBS, ont i magen, uppblåsthet, gaser, kräkningar och diarré.

• Fri från biverkningar. Kan tas tillsammans med läkemedel (2 h före eller 
efter) 100% naturlig, vegansk och godkänd av Djurens Rätt. 

Produktinformation
Storlekar: 5 storlekar 200,500 ml flaska.

Dospåsar om 6,15 och 30 st

Kategori: Registrerad Medicinteknisk 
produkt -

Finns i Sverige på Alla apotek

Leverantör: Octean AB

Tillverkare Läkemedelsföretaget MIBE 
Group GmBH Tyskland, 
Anton Hübner GmbH

30 dospåsar à 15 ml kiselgel

FS04722-06

KOMPOSITION
Aktiv substans: 100 ml gel innehåller/indeholder 100 ml kiselgel 
(kiselsyragel) med 3,5 g kiseldioxid.

SÄRSKILDA/SÆRLIGE RÅD
Läs bipacksedeln som �nns i förpackningen noga. Dospåsen 
knådas/masseres före användning/brug. 

FÖRVARING/OPBEVARING
Förvaras/opbevares ej/ikke över 25 °C och skyddas/beskyttes 
från frost. Förvaras/opbevares oåtkomligt/utilgængelig för små 
barn

      UTGÅNGSDATUM/BATCHNUMMER
Se överst på förpackningen

INNEHÅLL/INDHOLD

30 dospåsar à 15 ml kiselgel = 450 ml
TILLVERKARE/PRODUCENT
ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
79236 Ehrenkirchen, Tyskland
www.huebner-vital.com

MARKNADSFÖRS I SVERIGE AV
Octean AB, Norra Torgg. 15, Kungsbacka 
Konsumentkontakt: 010-703 68 00
www.octean.se/www.silicea.dk

MARKEDSFØRES I DANMARK AF
Octean ApS
Kundekontakt: 38 422 133, info@octean.dk
www.octean.dk/www.silicea.dk

MEDICINTEKNISK PRODUKT
MEDICINSK UDSTYR

KOMPOSITION
Aktiv substans: 100 ml gel innehåller/indeholder 100 ml kiselgel 
(kiselsyragel) med 3,5 g kiseldioxid.

SÄRSKILDA/SÆRLIGE RÅD
Läs bipacksedeln som �nns i förpackningen noga. Dospåsen 
knådas/masseres före användning/brug. 

FÖRVARING/OPBEVARING
Förvaras/opbevares ej/ikke över 25 °C och skyddas/beskyttes 
från frost. Förvaras/opbevares oåtkomligt/utilgængelig för små 
barn

      UTGÅNGSDATUM/BATCHNUMMER
Se överst på förpackningen

INNEHÅLL/INDHOLD

30 dospåsar à 15 ml kiselgel = 450 ml
TILLVERKARE/PRODUCENT
ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
79236 Ehrenkirchen, Tyskland
www.huebner-vital.com

MARKNADSFÖRS I SVERIGE AV
Octean AB, Norra Torgg. 15, Kungsbacka 
Konsumentkontakt: 010-703 68 00
www.octean.se/www.silicea.dk

MARKEDSFØRES I DANMARK AF
Octean ApS
Kundekontakt: 38 422 133, info@octean.dk
www.octean.dk/www.silicea.dk

MEDICINTEKNISK PRODUKT
MEDICINSK UDSTYR

EAN

4010160387527 

Silicea Mag-Tarm DIREKT lindrar symtom vid orolig mage/IBS-mage och hjälper till att återställa 
magens naturliga tillstånd. Silicea Mag-Tarm DIREKT är godkänd för behandling av tillfälliga och 

kroniska mag-tarm problem vilka kan orsaka symtom som ont i magen, illamående, kräkningar, gasbild-
ning, halsbränna, diarré samt vid irriterad och lättretlig tjocktarm (IBS) . Silicea Mag-Tarm DIREKT är en 
skonsam produkt som innehåller rent mineralisk kolloidal kislsyra (kiselgel) , vilken har en kraftig förmåga 
att binda patogener, toxiner och retande ämnen som sedan försvinner naturligt via tarmen. 
Silicea Mag-Tarm DIREKT binder även gaser i magen vilket kan minska problem vid  väderspänning samt 
absorberar vätska vid diarré. Fri från tillsatser och är även lämplig för barn. Silicea Mag-Tarm DIREKT tas 
direkt eller blandas med vatten eller valfri dryck.
Akuta/Tillfälliga symptom: Barn och vuxna med tillfälliga besvär skall ta 2 dospåsar (2 x 15 ml) 3 till 5 
gånger per dag. Tas mellan måltiderna och om det behövs före sänggående. När de akuta symtomen har 
minskat kan behandlingen fortsätta några dagar med 1 dospåse (15 ml) 3 gånger per dag. 
Halsbränna: 1-2 dospåsar. Kan upprepas vid behov. 
Vid kroniska problem hos vuxna rekommenderas 1 dospåse (15 ml) 3 gånger per dag mellan måltiderna. 
Vid kroniska besvär rekommenderas behandling upp till 6 veckor. Symtomen bör avta efter 3 veckor. 
Viktigt att notera: Eventuell medicin bör tas minst två timmar före eller efter det att man tagit Silicea 
Mag-Tarm DIREKT eftersom effekten av medicinen annars kan påverkas. Uppstår kraftig smärta, hög feber 
eller om behandlingen inte har effekt inom 3 dagar bör läkare uppsökas.

ÖPPNA/ÅBENKNÅDA/MASSÉR ELLER BLANDAS/
 BLANDES

TA DIREKT/TAGES DIREKTE

Silicea Mag-Tarm/Mave-Tarm
Naturlig hjälp vid halsbränna/halsbrand

& magproblem/maveproblemer, IBS.

MAG-TARM/MAVE-TARM PROBLEMMAG-TARM/MAVE-TARM PROBLEM

30 x 15 ml

DOKUMENTERAD/

DOKUMENTERET EFFEKT

Återvinn din förpackning/
Genbrug din emballage

Asken/boksen sorteras som 
pappersförpackning/papiremballage och dospåsen 

som plastförpackning/plastemballage

Silicea Mave-Tarm DIREKT lindrer symptomer ved urolig mave/IBS mave og hjælper med at 
genoprette mavens naturlige tilstand. Silicea Mave-Tarm DIREKT er godkend ved behandling af 

akutte og kroniske mave-tarm problemer som forårsager symptom som ondt i maven, halsbrand, kvalme, 
opkastning, oppustethed, diarre og ved irritable tyktarm (IBS). Silicea Mave-Tarm DIREKT er et skånsomt 
produkt der består af ren mineralsk kiselgel der har en kraftig evne, til at binde patogener og toxiner, 
hvorefter de udskilles naturligt gennem mave-tarmkanalen. Silicea Mave-Tarm DIREKT binder gasser ved 
luft i maven og absorberer væske ved diarré. Uden tilsætningsstoffer og egnet for børn.              
Silicea Mave-Tarm DIREKT taget direkte fra dosposen alternativt blandes med vand eller anden drik. 
Akutte symptomer: Børn og voksne med midlertidige problemer bør tage 2 doseringsposer (2 x 15 ml), 
3 til 5 gange om dagen. Tages mellem måltiderne, og om nødvendigt inden sengetid. Efter de akutte 
symptomer er reduceret, kan behandling fortsætte med 1 doseringspose (15 ml) 3 gange om dagen.
Halsbrand: 1-2 doseringspose. Kan gentages om nødvendigt. 
Ved kroniske problemer: Hos voksne anbefales en doseringspose (15 ml) 3 gange om dagen mellem 
måltiderne. Kroniske tilstande behandles i op til 6 uger. Symptomerne bør aftage indenfor 3 uger.
Vigtig at notere sig: Visse former for medicin bør tages mindst to timer før eller efter du tager Silicea 
Mave-Tarm DIREKT da virkningen af lægemidlet ellers kan blive påvirket. Hvis der opstår stærke smerter, 
høj feber, eller hvis symptomerne ikke aftager indenfor 3 dage, bør man kontakte lægen.

Ren mineralisk kiselgel för behandling av tillfälliga/akutte
och kroniska mag-tarm /mage-tarm problem och vid IBS. 

 Fri från tillsatser/tilsætningssto�er. Även lämplig/egnet för 
barn. 

Ren mineraliskt kiselgel för behandling av tillfälliga/akutte
och kroniska mag-tarm/mave-tarm problem och vid IBS. 

Fri från tillsatser/tilsætningssto�er.

MAG-TARM/MAVE-TARMDIREKT Afhjælper

IBS symptomer

Hjälper vid 

IBS-symtom

» IBS symtom/IBS symptomer
» halsbränna/halsbrand
» ont i magen/ondt i maven
» gasbildning/oppustethed

» diarré/diarre
» illamående, kräkningar/kvalme

MAG-TARM/MAVE-TARM DIREKT
MAG-TARM

» IBS symtom/IBS symptomer 

  » halsbränna/halsbrand

   » ont i magen/ondt i maven

   » gasbildning/oppustethed

  » diarré/diarre

» illamående, kräkningar/kvalme

Retande ämnen
patogener, toxiner.

Silicea Mag-Tarm
 kiselgel

Silicea Mag-Tarm
binder och suger

upp retande ämnen

Silicea Mag-Tarm 
Godkänd vid behandling av tillfälliga och kroniska mag-tarmproblem samt IBS-symtom

Silicea Mag-Tarm Kiselgel är ett bra komplement för IBS kunder vid skov och som förebyggande. Dospåsarna är lätta att alltid ha med sig och större 
flaska mer ekonomisk och ur miljösynpunkt bättre för hemmabruk. 

Minskning/Lindring av mag-tarmbesvär med kiselgel

Fri från tillsatser och även lämplig för barn.

Produktinformation framtagen av Octean AB för SILICEA MAG-TARM        www.octean.se



Flertalet randomiserade, dub-
bel-blind,----kontrollerade studier har gjorts 
på produkter innehållande kiselgel,som 
alla övervägande arbetar via principen för 
absorption. Studierna konstaterade en 
signifikant förbättring av både  varaktighet 
(längden) och symtomen på olika gastroin-
tensinala (mag-tarm) infektionssjukdomar. 
Aktuell forskning visar en förbättring, i detta 
fall på IBS, och att effekten är god och sym-
tomen påverkas positivt vid användning av 
kiselgel. I forskningen kunde det påvisas en 
anmärkningsvärd minskning av det pro-in-
flammatoriska proteinet Zonulin, som är 
betydande för nedsatt tarmbarriärfunk-

Silicic acid gel improves
gastrointestinal disorders in
an observational study
R Stange, B Uehleke, M Ortiz, H Zielis-
ch Department for Natural Medicine 
Charité –
Universitaetsmedizin Berlin and Imman-
uel Hospital Berlin, Germany, r.stange@
immanuel.de
Purpose: To evaluate the efficacy and
safety of widely used silicic acid gel in
patients with various gastrointestinal
symptoms.
Methods: Uncontrolled, prospective,
observational pilot study with Silicea
Magen-Darm Gel (Huebner GmbH &
Co. KG , Ehrenkirchen, Germany) for
gastrointestinal symptoms, recorded
at baseline and after 3 and 6 weeks of
therapy. Main outcome parameters:
intensity, frequency, and impact on
quality of life by upper (15 items) and
lower (10 items) abdominal symptoms
given as their sum scores. Responders
for either upper or lower abdominal
symptoms defined by a minimal reduc-
tion of their scores by 50%. Subanalysis 
was done for patients with
defined symptom patterns, resp. diseases 
(e.g. GERD or IBS ).
Results: 90 patients (64 female, 26
male, mean age 56.5 years [range 19
to 72], mean body mass index 24.1
kg/m² [range 17.1 to 35.0]) were enrolled 
(intention to treat), 62 finished
the study (per protocol). Significant
reductions could be observed for upper 
abdominal symptom score from
52.2 + 31.0 (mean + standard deviation) 
to 33.7 + 8.7 (by 35.4 %) and for
lower from 39.6 + 24.7 to 22.6 + 21.7
(by 42.9%). We observed better mean
reduction of lower abdominal sympt-
oms, esp. for patients with IBS of
diarrhoea type (n= 7), while patients
with GE RD (n= 18) had highest respon-
se rate of 50.0 %. Some patients
reported mild, transient adverse gastro-
intestinal reactions, which led 14 pa-
tients to discontinue the study.
Conclusions: Silicic acid gel may signifi-
cantly relief a variety of chronic
abdominal complaints. specific effects 
with these patients. Further research 
should focus on randomised
controlled trials versus standard
regimes in defined functional
gastrointestinal diseases.

Doseringsråd

Nervös mage/stressmage     1 dosmått/dospåse 3 ggr/dag
 
Dålig matsmältning     1 dosmått/dospåse 3 ggr/dag

För mycket/lite magsyra - Halsbränna    1 dosmått/dospåse 3 ggr/dag

Lindriga mag-tarmbesvär     1 dosmått/dospåse 3 ggr/dag

Väderspänning/gaser     1 dosmått/dospåse 3 ggr/dag

Akuta /inflammatoriska     2 dosmått/dospåsar 3-5 ggr/dag
Mag-Tarmbesvär, IBS     Därefter 1 dosmått/dospåse 3 ggr/dag

Akut, tillfällig diarré     2 dosmått/dospåsar 3-5 ggr/dag
     Därefter 1 dosmått/dospåse 3 ggr/dag

Tillfälliga kräkningar/illamående    2 dosmått/dospåsar 3-5 ggr/dag

1 dosmått/dospåse = 1msk (15ml)

När de akuta symptomen har minskat bör behandlingen fortsättas några dagar med 1 dosmått/dospåse 3 
ggr/dag.  Bäst effekt vid fastande mage (lågt ph-värde). Silicea Mag-Tarm Gel är även lämplig för barn. 

ATT NOTERA
Vid diarré är det viktigt att kompensera vätske-
förlustengenom att dricka mycket vätska, detta 
är speciellt viktigt
för barn. 

INTERAKTIONER/KOMBINATIONSBEHANDLING
Inga skadliga effekter är rapporterade vid 
långvarig användning. Vi rekommenderar ändå 
att vid graviditet konsultera med läkare/barn-
morska innan intag av denna kiselgel. Silicea 
Mag-tarm har inga kända biverkningar. Eventu-
ell medicin bör tas minst två timmar före eller 
efter det att man tagit Silicea Mag-Tarm GEL 
eftersom effekten av medicinen annars kan

För mer information kontakta Octean AB, 
Norra torggatan 15, 434 30 Kungsbacka. 
010- 703 68 00 info@octean.se

tion vid IBS. 

Baserat på dessa resultat rekommenderas 
Silicea Mag-Tarm Gel som ett användbart 
hjälpmedel vid behandling/minskning av 
IBS-symtom.  
Silicea Mag-Tarm är redan idag godkänd 
för användning vid akuta besvär, såsom 
magont, illamående, kräkningar, flatulens 
(gasbildning) och diarré. Den är även 
godkänd vid kroniska besvär såsom hals-
bränna, uppblåst mage, mättnadskänsla 
och magkramper. Baserad på den nya 
forskningen som gjorts visar det att till-
lämpningsområdena för Silicea Mag-Tarm 
Gel har utökats till att nu även inkludera 
patienter som lider av Irritable Bowel 
Synrom (IBS).

Silicea Mag-Tarm Gel lindrar IBS symtom

BIVERKINGAR/BIVERKNINGER
Inga kända biverkningar

KONTRAINDIKATONER
Det finns inga kända kontraindikatone

KOMPOSITION 
Aktiv substans: 100 ml gel innehåller 100 ml kiselgel 
(kiselsyragel) med 3,5 g kiseldioxid.

Snabb, skonsam och effektiv hjälp vid mag-tarmproblem

MAG-TARM/MAVE-TARM PROBLEM

500 ml kiselgel

FS04033-07

Komplettera gärna med
Silicea Mag-Tarm DIREKT dospåsar.
Enkla att alltid ha tillhands Besök/besøg 

Silicea på facebook/instagram

Skaka före användning

Dokumenterad 

effekt

Ren mineraliskt kiselgel utan 
tillsatser/tilsætningsstoffer 
även lämplig/velegnet för 
barn. 

 

MAG-TARM/MAVE-TARM GEL

» IBS symtom/IBS symptomer 
» halsbränna/halsbrand
» ont i magen/ondt i maven
» gasbildning/oppustethed
» diarré/diarre
» illamående/kvalme
» kräkningar/opkastning

KOMPOSITION
Aktiv substans: 100 ml gel innehåller/indeholder 
100 ml kiselgel (kiselsyragel) med 3,5 g kiseldioxid.

SÄRSKILDA/SÆRLIGE RÅD
Läs bipacksedeln som finns i förpackningen noga. 
Flaskan skakas/rystes före användning

FÖRVARING/OPBEVARING
Förvaras/opbevares ej/ikke över 25 °C och skyddas/
beskyttes från frost. Förvaras/opbevares oåtkomligt/
utilgængelig för små barn.

     UTGÅNGSDATUM/BATCHNUMMER
Se överst på förpackningen/boksen.

INNEHÅLL/INDHOLD

500 ml kiselgel
TILLVERKARE/PRODUCENT
ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
79236 Ehrenkirchen, Tyskland
www.huebner-vital.com

MARKNADSFÖRS I SVERIGE AV
Octean AB, Norra Torggatan 15, Kungsbacka 
Konsumentkontakt: 010-703 68 00
www.octean.se/www.silicea.se

MARKEDSFØRES I DANMARK AF
Octean Pharma ApS
Kundekontakt: 38 422 133
info@octean.dk
www.octean.dk/www.silicea.dk

MEDICINTEKNISK PRODUKT
MEDICINSK UDSTYR
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Octean AB, Norra Torggatan 15, Kungsbacka 
Konsumentkontakt: 010-703 68 00
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MEDICINTEKNISK PRODUKT
MEDICINSK UDSTYR

MAG-TARM GEL

» IBS symtom/IBS symptomer 

» halsbränna/halsbrand

» ont i magen/ondt i maven

» gasbildning/oppustethed

» diarré/diarre

» illamående/kvalme

» kräkningar/opkastning

Ren mineralisk kiselgel för behandling av 
tillfälliga/akutte och kroniska mag-tarm/

mave-tarm problem och vid IBS. 
Fri från tillsatser/tilsætningsstoffer.
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Silicea Mag-Tarm GEL lindrar symtom vid orolig mage/IBS-mage och hjälper till 
att återställa magens naturliga balans. Silicea Mag-Tarm GEL är godkänd för 
behandling av tillfälliga och kroniska mag-tarm problem vilka kan orsaka symtom 
som ont i magen, illamående, kräkningar, gasbildning, halsbränna och diarré. 
Silicea Mag-Tarm GEL är en skonsam produkt som innehåller rent mineraliskt 
kiselgel, vilken har en kraftig förmåga att binda patogener, toxiner och retande 
ämnen som sedan försvinner naturligt via tarmen. 
Silicea Mag-Tarm GEL binder även gaser i magen vilket kan minska problem med 
väderspänning samt absorberar vätska vid diarré. Silicea Mag-Tarm GEL tas direkt 
eller blandas i t ex vatten eller te. Fri från tillsatser och även lämplig för barn. 
Akuta/Tillfälliga symtom: Barn och vuxna med tillfälliga besvär skall ta 2 
dosmått alternativt matskedar (2 x 15 ml) 3 till 5 gånger per dag. Tas mellan 
måltiderna och om det behövs före sänggående. När de akuta symtomen har 
minskat kan behandlingen fortsätta några dagar med 1 dosmått/matsked (15 ml) 
3 gånger per dag.
Vid akut halsbränna: 1-2 dosmått/matsked. Kan upprepas vid behov. 
Vid kroniska problem hos vuxna rekommenderas 1 dosmått/matsked (15 ml) 3 
gånger per dag mellan måltiderna. Vid kroniska besvär rekommenderas 
behandling upp till 6 veckor. Symtomen bör förbättras efter 3 veckor.
Viktigt att notera:  Eventuell medicin bör tas minst två timmar före eller efter det 
att man tagit Silicea Mag-Tarm GEL eftersom effekten av medicinen annars kan 
påverkas. Uppstår kraftig smärta, hög feber eller om behandlingen inte har effekt 
inom 3 dagar bör läkare uppsökas.

Silicea Mave-Tarm GEL lindrer symptomer ved urolig mave/IBS-mave og hjælper 
med at opretholde mavens naturlige balance. Silicea Mave-Tarm GEL er godkendt til 
behandling af akutte og kroniske mave-tarm problemer der forårsager symptomer 
som ondt i maven, kvalme, opkastning, oppustethed, halsbrand og diarré. Silicea 
Mave-Tarm GEL er et skånsomt produkt der består af ren mineralsk kiselgel der har 
en kraftig evne, til at binde patogener og toxiner, hvorefter de udskilles naturligt 
gennem mave-tarmkanalen. 
Silicea Mave-Tarm GEL binder gasser ved luft i maven og absorberer væske ved 
diarre. Silicea Mave-Tarm GEL tages direkt. Kan alternativt blandes med vand, juice 
eller i èn smoothie. Uden tilsætningsstoffer, også velegnet til børn. 
Akutte symtomer: Børn og voksne med midlertidige problemer bør tage 2 målebæ-
gere/spiseskeer (2 x 15 ml), 3 til 5 gange om dagen. Tages mellem måltiderne, og 
om nødvendigt inden sengetid. Efter de akutte symptomer er reduceret, kan 
behandling fortsættes med 1 målebæger/spiseske (15 ml) 3 gange om dagen.
Ved akut halsbrand: 1 -2 målebægere/spiseskeer. Kan gentages om nødvendigt. 
Ved kroniske problemer: Hos voksne anbefales 1 målebæger/spiseske (15 ml) 3 
gange om dagen mellem måltiderne. Kroniske tilstande behandles i op til 6 uger. 
Symptomerne bør aftage indenfor 3 uger.
Vigtig at notere sig: Visse former for medicin bør tages mindst to timer før eller efter 
du tager Silicea Mave-Tarm GEL, da virkningen af lægemidlet ellers kan blive 
påvirket. Hvis der opstår stærke smerter, høj feber, eller hvis symptomerne ikke 
aftager indenfor 3 dage, bør man kontakte lægen.

Hur/Hvor Silicea kiselgel fungerar/virker

Retande ämnen/
Irriterende substancer,

patogener, toxiner.

Silicea Mag-Tarm/
Mave-Tarm

 kiselgel

Silicea Mag-Tarm/
Mave-Tarm kiselgel 
binder och suger/

absorberer upp retande 
ämnen /substancer

Kiselgelen i Silicea Mag-Tarm sänker inte syra nivåerna i magsäcken som tex antacida 
(Novalucol) eller protonpumpshämmare (omeprazol). Detta innebär att mat sönder-
delas på ett normalt sätt i magen så att näringsämnen bättre kan tas upp i tarmen.

Produktinformation framtagen av Octean AB för SILICEA MAG-TARM        www.octean.se
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KOMPOSITION
Aktiv substans: 100 ml gel innehåller/indeholder 
100 ml kiselgel (kiselsyragel) med 3,5 g kiseldioxid.

SÄRSKILDA/SÆRLIGE RÅD
Läs bipacksedeln som finns i förpackningen noga. 
Flaskan skakas/rystes före användning

FÖRVARING/OPBEVARING
Förvaras/opbevares ej/ikke över 25 °C och skyddas/
beskyttes från frost. Förvaras/opbevares oåtkomligt/
utilgængelig för små barn.

     UTGÅNGSDATUM/BATCHNUMMER
Se överst på förpackningen/boksen.

INNEHÅLL/INDHOLD

500 ml kiselgel
TILLVERKARE/PRODUCENT
ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
79236 Ehrenkirchen, Tyskland
www.huebner-vital.com

MARKNADSFÖRS I SVERIGE AV
Octean AB, Norra Torggatan 15, Kungsbacka 
Konsumentkontakt: 010-703 68 00
www.octean.se/www.silicea.se

MARKEDSFØRES I DANMARK AF
Octean Pharma ApS
Kundekontakt: 38 422 133
info@octean.dk
www.octean.dk/www.silicea.dk
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Silicea Mag-Tarm GEL lindrar symtom vid orolig mage/IBS-mage och hjälper till 
att återställa magens naturliga balans. Silicea Mag-Tarm GEL är godkänd för 
behandling av tillfälliga och kroniska mag-tarm problem vilka kan orsaka symtom 
som ont i magen, illamående, kräkningar, gasbildning, halsbränna och diarré. 
Silicea Mag-Tarm GEL är en skonsam produkt som innehåller rent mineraliskt 
kiselgel, vilken har en kraftig förmåga att binda patogener, toxiner och retande 
ämnen som sedan försvinner naturligt via tarmen. 
Silicea Mag-Tarm GEL binder även gaser i magen vilket kan minska problem med 
väderspänning samt absorberar vätska vid diarré. Silicea Mag-Tarm GEL tas direkt 
eller blandas i t ex vatten eller te. Fri från tillsatser och även lämplig för barn. 
Akuta/Tillfälliga symtom: Barn och vuxna med tillfälliga besvär skall ta 2 
dosmått alternativt matskedar (2 x 15 ml) 3 till 5 gånger per dag. Tas mellan 
måltiderna och om det behövs före sänggående. När de akuta symtomen har 
minskat kan behandlingen fortsätta några dagar med 1 dosmått/matsked (15 ml) 
3 gånger per dag.
Vid akut halsbränna: 1-2 dosmått/matsked. Kan upprepas vid behov. 
Vid kroniska problem hos vuxna rekommenderas 1 dosmått/matsked (15 ml) 3 
gånger per dag mellan måltiderna. Vid kroniska besvär rekommenderas 
behandling upp till 6 veckor. Symtomen bör förbättras efter 3 veckor.
Viktigt att notera:  Eventuell medicin bör tas minst två timmar före eller efter det 
att man tagit Silicea Mag-Tarm GEL eftersom effekten av medicinen annars kan 
påverkas. Uppstår kraftig smärta, hög feber eller om behandlingen inte har effekt 
inom 3 dagar bör läkare uppsökas.

Silicea Mave-Tarm GEL lindrer symptomer ved urolig mave/IBS-mave og hjælper 
med at opretholde mavens naturlige balance. Silicea Mave-Tarm GEL er godkendt til 
behandling af akutte og kroniske mave-tarm problemer der forårsager symptomer 
som ondt i maven, kvalme, opkastning, oppustethed, halsbrand og diarré. Silicea 
Mave-Tarm GEL er et skånsomt produkt der består af ren mineralsk kiselgel der har 
en kraftig evne, til at binde patogener og toxiner, hvorefter de udskilles naturligt 
gennem mave-tarmkanalen. 
Silicea Mave-Tarm GEL binder gasser ved luft i maven og absorberer væske ved 
diarre. Silicea Mave-Tarm GEL tages direkt. Kan alternativt blandes med vand, juice 
eller i èn smoothie. Uden tilsætningsstoffer, også velegnet til børn. 
Akutte symtomer: Børn og voksne med midlertidige problemer bør tage 2 målebæ-
gere/spiseskeer (2 x 15 ml), 3 til 5 gange om dagen. Tages mellem måltiderne, og 
om nødvendigt inden sengetid. Efter de akutte symptomer er reduceret, kan 
behandling fortsættes med 1 målebæger/spiseske (15 ml) 3 gange om dagen.
Ved akut halsbrand: 1 -2 målebægere/spiseskeer. Kan gentages om nødvendigt. 
Ved kroniske problemer: Hos voksne anbefales 1 målebæger/spiseske (15 ml) 3 
gange om dagen mellem måltiderne. Kroniske tilstande behandles i op til 6 uger. 
Symptomerne bør aftage indenfor 3 uger.
Vigtig at notere sig: Visse former for medicin bør tages mindst to timer før eller efter 
du tager Silicea Mave-Tarm GEL, da virkningen af lægemidlet ellers kan blive 
påvirket. Hvis der opstår stærke smerter, høj feber, eller hvis symptomerne ikke 
aftager indenfor 3 dage, bør man kontakte lægen.
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9 av 10 rekommenderar Silicea Mag-Tarm*

FÖR BEHANDLING AV :

Halsbränna
Sura uppstötningar
Kräkningar
Kramper
Uppblåsthet

OCH SYMTOM PÅ IBS

Illamående
Gasbildning
Ont i magen
Obehag
Diarré

HALSBRÄNNA,  SURA UPPSTÖTNINGAR, 
MÄTTNADSKÄNSLA & MATSMÄLNINGS-
BESVÄR  
Med Silicea Mag-Tarm kiselgel kan du lösa akuta problem 
som halsbränna och sura uppstötningar.

 BALANSERAR MAGSYRAN

 Genom att absorbera överskott på syra på ett        
 enkelt, effektivt och hälsosamt sätt fungerar  
 Silicea Mag-Tarm helt naturlig. Effekten kom- 
 mer redan efter några minuter och stabiliserar
 och lugnar magen.

 KISELGEL SKYDDAR SLEMHINNORNA I 
 MAGE OCH TARM

 
 

Magslemhinnan får en chans att återställa sig  
 genom att silicea gelen lägger sig över den
 som en tunn skyddande hinna. Silicea Mag-
 Tarm skyddar slemhinnorna och hjälper till
 att lindra smärta och obehag.

MAGKATARR,ILLAMÅENDE,  
KRÄKNINGAR OCH DIARRÉ
Magproblem som bl a magkatarr, illamående och diarré är 
symtom på en irriterad tarmslemhinna orsakad av bakterier 
och deras gifter . Kiselgelen i Silicea Mag-Tarm absorberar 
vätska vid diarré samt suger upp gifter och irrterande ämnen.  
Kiselgelen lägger sig även som en skyddande  barriär på 
magslemhinnan vilket normaliserar  mag-tarmfunktionen på 
ett snabbt och effektivt sätt.       

       EXTREM MÄTTNADSKÄNSLA 
          - MAGKNIP EN VIKTIG BEHANDLINGSMETOD  

FÖR ATT MINSKA SYMTOMEN VID IBS 
Flera randomiserade, dubbel-blind, kontrollerade studier 
har gjorts på produkter innehållande kiselgel. Studierna 
konstaterade en signifikant förbättring av både varaktighet 
(längden) och symtomen på olika gastrointenstinala
(mag-tarm) infektionssjukdomar.

 FORSKNING VISAR  
 FÖRBÄTTRING VID IBS

 
Aktuell forskning visar en förbättring vid IBS,   

 och att symtomen påverkas positivt vid
 användning av kiselgel. I forskningen kunde
 det påvisas en anmärkningsvärd minskning
 av det pro-inflammatoriska proteinet
 Zonulin, som är betydande för nedsatt   
 tarmbarriärfunktion vid IBS.

Silicea Mag-Tarm är ett certifierat medicintekniskt hjälpmedel  (klass II a) i överensstämmelse med EU-direktiv 93/42/EEC.

TIPS! Silicea Mag-Tarm hjälper 
till att återställ 
tarmen efter en antibiotika-kur 
eller en maginfluensa 

Ren mineraliskt kiselgel

MER INFORMATION
För mer information om Silicea Mag-Tarm kontakta Octean AB, 010-703 68 00 alternativt maila till: info@octean.se
Besök gärna vår hemsida www.octean.se 

Silicea Mag Tarm Gel hjälper på ett naturligt  
sätt genomatt reducera uppblåsthet    
p.ga gasbildning,  då den binder gaser och 
toxiner och transporterar bort dessa den 
naturliga vägen. 

SILICEA MAG-TARM   
FÖR BEHANDLING AV TILLFÄLLIGA OCH 
KRONISKA MAG-TARMPPROBLEM OCH IBS.

Ren mineraliskt kiselgel. Även lämplig för barn. Fri från tillsatser. 


