
Ingrediente: pancreatină 250 mg*; stabilizatori: 
celuloză microcristalină; agenţi de glazurare: 
Kollicoat, talc, propilenglicol, dioxid de titan; 
agent de îngroşare: povidonă; agenţi 
antiaglomeranţi: talc, stearat de magneziu, dioxid 
de siliciu coloidal anhidru.
*Valoarea Nutriţională de Referinţă nu a fost stabilită.

Caracteristici:
Sanvero® Sandigest® este un supliment alimentar 
ideal după mese copioase, bogate în grăsimi și 
proteine și în caz de manifestări de tipul 
balonare, flatulență, senzație de prea-plin 
abdominal, greață, regurgitare. Ingredientul activ 
al acestui supliment este reprezentat de 
pancreatina de origine animală, care este un 
amestec de enzime digestive secretate de 
celulele exocrine ale pancreasului. 
Pancreatina este formată din trei enzime 
principale: protează, amilază și lipază, enzime 
secretate în mod normal de pancreasul exocrin. 
Rolul acestor enzime este de a contribui la 
îmbunătățirea calității vieții, prin asigurarea unei 
digestii optime, realizate de activitatea 
enzimatică adecvată la nivelul lumenului 
intestinal. 
Lipaza este o glicoproteină, care, în prezența 
sărurilor biliare și a colipazei, transformă 
grăsimile în acizi grași și glicerol.
Proteaza este o enzimă care transformă 
proteinele în peptide, compuși cu moleculă mai 
mică, iar peptidele în aminoacizi.
Amilaza degradează moleculele de carbohidrați 
până la nivelul de zaharuri simple.

Doze şi mod de utilizare:
Câte 1-3 comprimate filmate gastrorezistente pe 
zi, după sau în timpul meselor.

Prezentare:
Cutie de carton conţinând 3 blistere a câte 10 
comprimate filmate gastrorezistente și prospect.

Atenţionări:
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor 
mici. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru 
consumul zilnic.
Produsul este un supliment alimentar şi nu 
trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată 
şi un stil de viaţă sănătos.
A nu se utiliza de către persoanele cu 
sensibilitate la oricare dintre componentele 
produsului.  
Utilizarea acestui supliment în perioada de 
sarcină sau alăptare se face numai la 
recomandarea consultantului de specialitate.
Dacă suferiţi de afecțiuni cronice sau urmaţi un 
tratament medicamentos de lungă durată, cereţi 
sfatul consultantului de specialitate înaintea 
utilizării suplimentului alimentar. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul 
original.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul 
perioadei înscrise pe ambalaj (EXP). 
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