Gastrointestinal

Estimulante Digestivo

Bem-estar da Saúde Digestiva e Equilíbrio Emocional

Indicação: Prevenção de estufamento causado pelos gases,
desconfortos abdominais e dores. Auxilia na digestão e
mantém a saúde do intestino.

Indicação: Promove sensação de relaxamento com ação
ansiolítica e antidepressiva e promove o alívio dos
desconfortos gastrointestinais.

Produto
BIOintestil®
Boldo Ext. Seco
Excipiente IP5* qsp

Produto
BIOintestil®
Relora®
Excipiente IP5 qsp

Dosagem
300mg
250mg
1 cápsula

Dosagem
300mg
250mg
1 cápsula

*Consulte Módulo Excipiente do Guia de Formulações.

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.
Tratamento da Síndrome do Intestino Irritável
Digestão Eficaz
Indicação: Má digestão (sintomas como azia, queimação,
gases, distensão abdominal). Auxilia na digestão por duas
vias: hepática e intestinal.
Produto
BIOintestil®
Alcachofra Ext Seco
Excipiente IP5 qsp

Dosagem
300mg
300mg
1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

Indicação: Alívio dos sintomas da síndrome do intestino
irritável e equilíbrio da flora intestinal.
Produto
BIOintestil®
Excipiente IP5 qsp

Dosagem
600mg
1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia antes das
principais refeições no período de 4 a 6 semanas.

Equilíbrio da Flora Intestinal

Xarope Funcional para Disbiose

Indicação: Tratamento da disbiose com eliminação dos
sintomas como inchaço, flatulência, náuseas, enjoos e
constipação intestinal.

Indicação: Recuperação e manutenção da microbiota
intestinal saudável, controle da disbiose e de doenças
gastrointestinais. Ideal para pacientes com dificuldade para
engolir cápsulas.

Produto
BIOintestil®
EpiCor™
Excipiente IP5 qsp

Dosagem
600mg
500mg
1 cápsula

Produto
BIOintestil®
Glicerina
(emoliente)

PEG 40

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia.

Concentração
3%
5%
3 – 5%

hydrogenated castor oil
(emulsificante)

Controle da Disbiose

Taumatina

0,012%

(edulcorante)

Indicação: Recuperação e manutenção da microbiota
intestinal saudável.
Produto
BIOintestil®
InSea2®
Excipiente IP5 qsp

Dosagem
300mg
250mg
1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

CMC*

10%

(Doador de viscosidade)

Aroma limão ou laranja
Benzoato de sódio

0,5%
0,1%

(conservante)

Sorbato de potássio

0,2%

(conservante)

Água purificada
Lecitina de soja

qs
0,5%

(emulsificante)

Sorbitol 70%
*(média viscosidade) dispersão aquosa a 1,5%

QSP 100%

Procedimento de preparo:
1. Triturar o BIOintestil® com a lecitina em um gral com
pistilo, e adicionar aos poucos a glicerina e o PEG 40,
triturando até formar uma pasta fina.
2. Adicionar o gel de CMC, homogeneizando bem.
3. Em um recipiente à parte, dissolver o aroma e os
conservantes (benzoato de sódio e sorbato de potássio) em
qs de água purificada. Verter a solução para o passo anterior.
4. Ajustar para o volume final com Sorbitol 70%.
5. Envasar em frasco de vidro ou PET âmbar.
Posologia: A formulação oferece BIOintestil® na dosagem de
30mg/mL. Ingerir 10mL, 2x ao dia ou ajustar conforme o
paciente.
Equilíbrio da Microbiota e do Metabolismo
Indicação: Manutenção da microbiota intestinal saudável.
Produto
BIOintestil®
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus paracasei
Fibersol® qsp

Dosagem
300mg
1bi UFC
1bi UFC
1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.

Saúde Digestiva e Equilíbrio Emocional
Indicação: Dispepsia associada ao estresse, gastrite e úlcera.
Produto
Relora®
StomaZinc
Excipiente qsp

Dosagem
250mg
75mg
1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.
Saúde Gastrointestinal
Indicação: Manutenção da saúde gastrointestinal para casos
de disbiose, gastrite e úlcera.
Produto
BIOintestil®
StomaZinc
Excipiente IP5 qsp

Dosagem
300mg
75mg
1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.
Saúde Gastrointestinal e Mental
Indicação: Manutenção da saúde gastrointestinal para casos
de disbiose, gastrite e úlcera, com alívio do estresse e da
ansiedade.

Produto
BIOintestil®
StomaZinc
Relora®
Excipiente IP5 qsp

Dosagem
300mg
75mg
250mg
1 cápsula

Produto
BIOintestil®
Excipiente IP5 qsp

Dosagem
600mg
1 cápsula

+
Produto
Fibersol®

Dosagem
5g

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.
Proteção Gástrica
Indicação: Controle de sintomas como azia e dores no
estômago, e melhora da digestão.

Posologia: Tomar uma cápsula de BIOintestil® após o
almoço, e diluir o conteúdo do sachê de Fibersol® em um
copo de 250mL de água ou suco natural de sua preferência, e
tomar no café da manhã.
Trio Pró-digestão

Produto
StomaZinc
Gengibre extrato seco
Excipiente qsp

Dosagem
75mg
150mg
1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia.
Manutenção do Funcionamento Intestinal
Indicação: Melhora dos sintomas de disbiose, aumento do
consumo de fibras nutritivas para a microbiota e equilíbrio
intestinal.

Indicação: Proteção da parede gástrica, equilíbrio da
microbiota e controle da disbiose, com consequente
fortalecimento imunológico.
Produto
Imuno TF
BIOintestil®
StomaZinc
Excipiente IP5 qsp

Dosagem
50mg
300mg
75mg
1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia.

