
Vänligen läs igenom bruksanvisningen innan/før du använder/bruger DETOXNER® IBS. Kasta inte/Kast ikke denna bruksanvisning. 

DETOXNER® IBS MAINTENANCE
Hjälper till att lindra/lindre symtom vid ibs/irritabel tyktarm: 

•  Förstoppning/Forstoppelse/ Diarré 

•  Uppblåsthet/Oppustethed 

•  Gaser/Gasser 

•  Rengör/renser och avgiftar ditt tarmsystem        

•  Återställer/Gendanner en sund tarmflora        

•  Naturlig och effektiv

INNEHÅLLET/INDHOLD I DENNA BRUKSANVISNING
1. Vad används/bruges DETOXNER® IBS MAINTENANCE för/til?   7. Finns det några/mulige biverkningar?  

2. Vad är DETOXNER® IBS MAINTENANCE?   8. När/Hvornor ska jag inte/ikke använda/bruge   

3. Vad innehåller/indeholder DETOXNER® IBS MAINTENANCE?   DETOXNER® IBS MAINTENANCE? 

4. När använder/bruger jag DETOXNER® IBS MAINTENANCE?  9. Förvaring/Opbevaring

5. Vad är effekten av DETOXNER® IBS MAINTENANCE?  10. Innehåll/Indhold

6.  Hur använder/bruger jag DETOXNER® IBS MAINTENANCE?  11. Kontaktuppgifter

 

1. VAD ANVÄNDS/BRUGES DETOXNER® IBS MAINTENANCE FÖR/TIL?
Det typiska för Irritable Bowel Syndrome (IBS/Irritabel tyktarm) är att det framträder/forekommer sent i tonåren/teenagere eller i början/
begyndelsen av vuxenlivet/voksen alder och sällan/sjældent efter 50 år. Nästan dubbelt så många kvinnor/kvinder som män lider av IBS/
irritabel tyktarm.

IBS/irritabel tyktarm är ett kroniskt tillstånd/tilstand, vilket orsakar/forårsager smärta i magen/mavesmerter, kramper, förstoppning/
forstoppelse, diarré, gasbildning/flatulens och/eller uppblåsthet/oppustethed. Andra symtom kan vara förändring/ændring i frekvens/
hyppighed av tarmrörelse/tarmbevægelserne, en känsla/følelse av okontrollerad brådska/haste för att få gå på toaletten och även 
svårighet/vanskelighed att kontrollera avföringen/afføringen. Ett välbalanserat hydratiserat matsmältningssystem/fordøjelsessystem är 
ett viktigt steg/skridt mot att tackla och förhindra uppkomsten av IBS/Irritabel tyktarm och även hjälpa och lindra symtomen. Det är här 
DETOXNER® IBS MAINTENANCE kommer in.

Dina tarmar innehåller miljarder/tusindvis bakterier, både nyttiga och skadliga. Normalt är denna tarmflora välbalanserad/velafbalanceret. 
IBS/Irritabel tyktarm stör/interfererer ibland denna balansen; Tarmrörelser/tarmbevægelserne blir oregelbundna/uregelmæssige, din 
tarmaktivitet störs/forstyrres och avföringens fuktighetsgrad och rörlighet/bevægelse påverkas.

2. VAD/HVAD ÄR DETOXNER® IBS MAINTENANCE?
DETOXNER® IBS MAINTENANCE är en högkvalitativ, bioaktiv produkt som snabbt/hurtigt optimerar din tarmfunktion och lindrar symtomen 
på IBS/Irritabel tyktarm. 
Du kan märka/bemærke effekten av DETOXNER® IBS MAINTENANCE redan/allerede efter en dag. DETOXNER® IBS MAINTENANCE är baserat 
på det patenterade 2QR-komplexet, en bioaktiv förening som utvinns/ekstraheres av växter/planter.
2QR-komplexet är unikt i sin förmåga/evne til att selektivt neutralisera skadliga bakterier. Dess/Dens prebiotiska/præbiotiske ingredienser 
fungerar/virker som “super food” för de goda/gode bakterierna, och stöder/støtter deras utveckling och tillväxt/udvikling og vækst.

Som ett resultat återställer/genopretter DETOXNER® IBS MAINTENANCE balansen i tarmfloran, samt justerar och optimerar tarmfunktionen. 
DETOXNER® IBS MAINTENANCE stimulerar också upptaget/optagelse av viktiga näringsämnen/næringsstoffer, med en speciell kombination 
av fibrer (Psyllium), som reglerar tarmrörelserna/tarmbevægelserne och fuktnivån/fugtighedsniveauet i din tarm. Dessa växtfibrer/
plantefibre stimulerar också din tarms aktivitet och förbättrar/forbedrer avföringens/afføringens konsistens. 

Medan IBS/irritabel tyktarm orsakar/forårsager mycket obehag och smärta/smerte, skadar/beskadiger det inte tarmarna permanent. IBS/
Irriteret tyktarm ett kroniskt tillstånd/tilstand, men symtomens frekvens/hyppighed och svårighetsgrad/vanskelighed kan ändras med tiden, 
och till och med försvinna/endda forsvinde. Vissa människor kontrollerar sina symtom genom att påverka/ved at påvirke kost, livsstil och 
stress. DETOXNER® IBS MAINTENANCE hjälper till att lindra symtomen på IBS/Irritabel tyktarm.

3. VAD INNEHÅLLER/INDEHOLDER DETOXNER® IBS MAINTENANCE?
DETOXNER® IBS MAINTENANCE innehåller/indeholder 15 dospåsar/dosisposer, (DETOXNER®-mix). DETOXNER®-mix innehåller en högkvalitativ 
blandning/højkvalitetsmix av 2QR-komplex *, prebiotiska/præbiotiske komplex och Psyllium-fibrer.

* 2QR-komplexet är en ny och patenterad ingrediens som består av naturliga polysackarider (galaktoarabinanpolyglukuronsyra-
crosspolymer). 

4. NÄR/HVORNÅR SKA JAG ANVÄNDA/BRUGE DETOXNER® IBS MAINTENANCE?
DETOXNER® IBS MAINTENANCE rekommenderas för att hjälpa och lindra symtomen vid IBS/irritabel tyktarm under en månads period (30 
dagar). Den är avsedd/beregnet för vuxna och barn, 16 år och äldre/ældre.

DETOXNER® IBS MAINTENANCE är en naturlig produkt avsedd att användas/bruges regelbundet/regelmæssigt. 
Då det är viktigt att tarmflora och tarmsystem återfår/genvinder sin naturliga balans utan hjälp av DETOXNER® IBS MAINTENANCE 
rekommenderar vi att du inte använder/bruger DETOXNER® IBS MAINTENANCE i mer än 30 dagar i följd/30 på hinanden følgende dage.

5. HUR ANVÄNDER/BRUGER JAG DETOXNER® IBS MAINTENANCE?
Ta 1 DETOXNER® IBS Maintenance dospåse/dosispose varannan dag/hver anden dag på tom mage/mave, innan/før frukost/morgenmad. 

För att du skall få ut det mesta möjliga/mest muligt av DETOXNER® IBS MAINTENANCE:

• Drick mycket/meget vatten/vand, (1,5 liter per dag)
• Säkra/Sørg for att du får tillräckligt/nok med fysisk aktivitet 
Observera/Bemærk: För optimal tarmfunktion är det viktigt att dricka mycket/meget vatten (1,5 liter om dagen) och se till/sørg for att du har 
tillräckligt med fysisk aktivitet. Detta är särskilt/især viktigt under användningen av DETOXNER® IBS MAINTENANCE.
 

DETOXNER® IBS MAINTENANCE DOSPÅSE:

• Töm/Tøm innehållet/indhold i en dospåse/dosispose i ett glas
• Fyll/Fyld glaset med vatten/vand eller juice och rör/rør om
• Drick genast/straks, följt/efterfulgt av ett extra glas vatten/vand eller juice

DETOXNER  IBS® IRRITABLE BOWEL SYNDROME
MAINTENANCE • 30 DAGAR



DETOXNER® IBS MAINTENANCE innehåller inte/ikke laktos/lactose. Vi vill ändå uppmärksamma/bemærke att människor som/der lider av 
laktosintolerans kan uppleva ökad/øget uppblåsthet/oppustethed/flatulens/obehag i tarmen på grund av en av ingredienserna (FOS).

Interaktioner med läkemedel/lægemiddel

Vi råder dig till att vänta minst två timmar mellan intag av mediciner och DETOXNER® IBS MAINTENANCE.
DETOXNER® IBS MAINTENANCE kan förändra/ændre tiden som maten tar att passera kroppen vilket kan påverka upptaget/absorptionen av 
läkemedel/lægemiddel och andra ämnen/stoffer.

Notering för dig med diabetes:

Patienter med diabetes kan behöva/må muligtvis justera sin medicinering, eftersom/fordi DETOXNER® IBS MAINTENANCE kan påverka 
glukosupptaget/glukoseoptagelsen.

Graviditet och amning

Inga kända kontraindikationer. Vi rekommenderar dock/dog gravida eller ammande att konsultera sin barnmorska/jordemoder eller läkare/
læge innan/før de tar DETOXNER® IBS MAINTENANCE.

9. FÖRVARING/OPBEVARING
Förvaras/Opbevares vid rumstemperatur/stuetemperatur, (10-25 ° C), i original- förpacking/emballagen som skyddar/beskytter 
ingredienserna mot fukt och ljus/lys. Används/Bruges inte efter utgångsdatum/udløbsdato som anges på ytterförpackning/yderkartonen 
och dospåsar/dosisposer. Förvara DETOXNER® IBS MAINTENANCE utom syn och räckhåll/rækkevidde för barn/børn. 

10. INNEHÅLL/INDHOLD
• 15 dospåsar/dosisposer (4,5g) 
• Bruksanvisning

11. CONTACT DETAILS

Vid eventuella frågor/spørgsmål kontakta distributör.
För mer information om DETOXNER® IBS MAINTENANCE, besök www.detoxner-ibs.se/www.detoxner-ibs.dk. 
DETOXNER® IBS MAINTENANCE är en medicinteknisk produkt/medicinsk udstyr CE 0482
Senast reviderat datum: Oktober 2018

6. VAD ÄR EFFEKTEN AV DETOXNER® IBS MAINTENANCE?
Effekten av DETOXNER® IBS MAINTENANCE kan märkas redan/vil allerede mærkes första dagen:

• DETOXNER® IBS MAINTENANCE aktiverar tarmrörelserna/ tarmbevægelser (peristaltiken)
• DETOXNER® IBS MAINTENANCE återställer/genopretter och optimerar den naturliga tarmfloran
• DETOXNER® IBS MAINTENANCE reglerar/regulerer fuktbalansen och avföringen/afføringen
• DETOXNER® IBS MAINTENANCE stödjer upptag av näringsämnen/understøtter næringsoptagelsen

Det finns flera symptom av detta när du använder/bruger DETOXNER® IBS MAINTENANCE. Inte alla är trevliga/hyggelige. 
De beror/skyldes dock på att tarmsystemet renas/renses och de är bara tillfälliga/midlertidige (under tiden man följer programmet) 

7. FINNS DET MÖJLIGA/MULIGE BIVERKNINGAR?
Har du inte användt/brugt tillräckligt/nok med vatten/vand till pulvret kan förstoppning/forstoppelse förekomma. Fibrerna i DETOXNER® 
IBS MATINTENANCE  kommer att blandas med innehållet/indholdet i dina tarmar och har kapacitet att absorbera/absorbere vatten/vand. 
Genom att tillsätta/tilføje tillräckligt/tilstrækkeligt med vatten/vand bibehålls fuktnivån/fugtighedsniveauet opretholdes. Att dricka mycket/
meget vatten/vand (1,5 liter om dagen) hjälper till att återställa/genoprette och behålla/opretholde fuktbalansen.
• Magen känner/føles sig “full/fuld”. Detta kommer succesivt minska/gradvist falde. 
• Vissa människor upplever lätt huvudvärk/hovedpine. Detta kommer också att minska. 
• Vid upprepade besvär/gentagne klager, kontakta din läkare/læge.

8. NÄR/HVORNÅR BÖR/SKAL JAG INTE ANVÄNDA/BRUGE DETOXNER® IBS MAINTENANCE?
• Om/Hvis du är överkänslig/overfølsom mot någon av ingredienserna 
• Om/Hvis du upplever plötslig buksmärta/pludselige mavesmerter
• Om/Hvis du får mild smärta i magen och din läkare/læge har sagt att du riskerar tarmperforation/risiko for intestinal perforering
• Om/Hvis du lider av akut inflammatorisk tarmsjukdom/tarmsygdom (som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom) 
• Om/Hvis du lider av tarmobstruktion 
• Om/Hvis du har genomgått tarmoperation 
• Om/Hvis du är under 16 år
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Annorlunda/Anderledes 
lukt/lugt av avföringen

Ökad/Øget flatulens (gaser/gasser), 
under de första dagarna.

Ökad/Øget aktivitet av tarm-
rörelser/tarmbevægelser

Positiv förändring i avföringens 
konsistens/afføringstekstur
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Distribueras i Sverige av

OCTEAN AB, Norra Torgg. 15 
Kungsbacka. Kontakt: 010-703 68 00
info@octean.se • www.octean.se

      Tillverklare
Pyour B.V.
Delftechpark 55
2628 XJ Delft 
The Netherlands
www.theotclab.com

Distribueras i Danmark af

OCTEAN PHARMA ApS
Kundekontakt: 38 422 133
info@octean.dk • www.octean.dk


