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S
untem ceea ce mâncăm – este o vorbă care se 
potrivește perfect omului modern. Alimentaţia 
nesănătoasă, diversitatea redusă a alimentelor au 

crescut incidenţa bolilor cardiovasculare, diabetului și 
obezităţii în ulti mii ani. Ști aţi că starea de sănătate 
depinde în proporţie de 80% de sănătatea colonului, 
care este infl uenţat în primul rând de alimentaţie? Iată 
de ce curele de detoxifi ere a colonului sunt 
recomandate pentru prevenirea și tratarea problemelor 
digesti ve, ca adjuvant în terapiile de scădere a 
colesterolului, glicemiei sau în menţinerea greutăţii. 
Pentru echilibrarea dietei și menţinerea sănătăţii 
colonului există acum ColonHelp, reglator intesti nal și 
detoxifi ant 100% natural. 

ColonHelp conţine seminţe de in, psyllium, chimen, 
coriandru, pătrunjel, oregano și argilă, într-o formulă ce 
acţionează sinergic. Produsul ColonHelp a fost gândit 
atât ca un ajutor efi cient în curele de detoxifi ere, cât și 
ca remediu profi lacti c și terapeuti c în afecţiuni 
digesti ve, metabolice și cardiovasculare borderline.

SEMINŢELE DE IN, SURSĂ EXCEPŢIONALĂ DE 
OMEGA 3 ȘI FIBRE

Seminţele de in conţin trei nutrienţi principali: acizii 
grași esenţiali Omega-3 (au 41% grăsimi, acizii grași 
omega 3 reprezentând mai mult de jumătate); lignanii 
cu proprietăţi anti oxidante și estrogenice (seminţele de 
in conţin de 75-800 de ori mai mult lignan decât alte 
plante comesti bile) și fi bre - atât solubile, cât și 
insolubile.

ColonHelp – soluţie sigură 
de detoxifi ere
COLONHELP – A RELIABLE DETOX COMBINATION

Motto: „Hrana este sursă de informaţie vitală corectă sau eronată, dătătoare de 
sănătate sau boală și, de aceea, în ţările dezvoltate, siguranţa alimentară reprezintă o 
preocupare majoră în cadrul asigurării sănătăţii publice.“  Prof. Dr. GHEORGHE MENCINICOPSCHI

ColonHelp conţine 1.600 mg omega 3/16 g produs 
(doza zilnică recomandată). Specialiști i spun că o 
creștere de 1% a canti tăţii de omega 3 în alimentaţia 
zilnică scade cu 40% riscul de infarct miocardic.

Seminţele de in consumate ca atare nu aduc nici un 
benefi ciu, tractul digesti v uman neavând enzime care 
să le poată digera și astf el se elimină întregi în materiile 
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fecale. ColonHelp a găsit soluţia acestei probleme prin 
măcinarea seminţelor împreună cu uleiul de in. În acest 
fel, ColonHelp le păstrează integral proprietăţile 
terapeuti ce. 

Seminţele de in scad infl amaţia și agregarea plachetară, 
stabilizând placa de aterom (scad acti vitatea celulelor 
infl amatoare: limfocite, neutrofi le, monocite; inhibă 
sinteza citokinelor). În același ti mp au efect 
hipocolesterolemiant și hipoglicemiant, transformând 
glucoza sangvină în glicogen de depozit. 

TĂRÂŢELE DE PSYLLIUM AJUTĂ LA 
CONTROLUL GLICEMIEI

Tărâţele de psyllium conţin de 14 ori mai multe fi bre 
solubile decât ovăzul, apreciat pentru conţinutul său de 
fi bre. 100 g seminţe psyllium conţin 71 g fi bre solubile, 
acesta fi ind unul dintre principalele moti ve pentru care 
psylliumul a fost introdus în produsul ColonHelp.

Psylliumul este uti l în tratarea consti paţiei cronice și 
ameliorează simptomele asociate sindromului de colon 
iritabil (dureri și distensie abdominală, alternanţă 
consti paţie-diaree, meteorism, senzaţie de eliminare 
incompletă, plenitudine după ingesti a unei canti tăţi 
mici de mâncare). Doza opti mă de psyllium în acest caz 
a fost stabilită la 20-30 g. Studiile recomandă psylliumul 
în normalizarea profi lului lipidic, a glicemiei și în 
prevenţia cancerului de colon.

Tărâţele de psyllium introduse în formula ColonHelp au 
rol deosebit în reglarea glicemiei, determinând 
absorbţia lentă a glucozei la nivel intesti nal și 
asigurarea unei senzaţii de saţietate de durată, aspect 
important în menţinerea unei greutăţi corporale 
opti me.

PLANTE CONDIMENTARE, PENTRU O MAI 
BUNĂ DETOXIFIERE

Pătrunjelul este bun diureti c, rol asigurat sinergic de 
altf el de majoritatea ingredientelor produsului 
ColonHelp, sti mulând o drenare corespunzătoare a 
fl uidelor din mediul intern. Chimenul, asociat cu 
celelalte plante din compoziţia ColonHelp, are 
proprietăţi stomahice, anti spasti ce, carminati ve. La 
acestea se adaugă coriandrul, care potenţează acţiunea 
carminati vă, fi ind efi cient, de asemenea, în tratarea 
aerofagiei și a balonării care survine acesteia. Să nu 
uităm de oregano: proprietăţile bactericide și 
anti parazitare conferă produsului ColonHelp proprietăţi 
anti septi ce naturale.

Proprietăţile ingredientelor enumerate sunt completate 
de argilă. În cadrul produsului ColonHelp, argila are un 
dublu rol: terapeuti c (cicatrizant digesti v, 
anti hipertensiv, anti astenic, anti anemic datorită 
conţinutului de fi er ușor absorbabil) și conservant 
(uleiul de in bogat în acizi grași esenţiali este 
microîncapsulat de parti culele de argilă și este 
împiedicat să oxideze pentru o perioadă mai 
îndelungată). Datorită argilei, ColonHelp sti mulează 
eliminarea xenobioti celor pe cale digesti vă, evitând-o 
pe cea cutanată, care ar duce la acumularea toxinelor 
în piele și la o hipersecreţie a glandelor sebacee.

Alimentaţia reprezintă un factor important în 
sanogeneză, putând reprezenta un factor de protecţie 
și chiar unul curant atunci când este folosită într-un 
mod inteligent. Urmând acest principiu de bază, 
ColonHelp – un produs original marca Zenyth 
Pharmaceuti cals – își respectă promisiunile, oferind 
cele mai bune ingrediente pentru obţinerea celor mai 
bune rezultate!
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