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

DETOXNER® DETOX
• Rengör/Renser och avgiftar ditt mag/mave-tarmsystem
• Återställer/Gendanner en sund tarmflora
• Neutraliserar skadliga mikrober och oönskade bakterier
• Stimulerar tarmaktivitet
• Naturlig och effektiv

INNEHÅLL/INDEHOLD I DENNA BRUKSANVISNING
1. Vad/Hvad används/bruges DETOXNER® DETOX för/til? 7. Finns/Er det några/mulige biverkningar?  
2. Vad/Hvad är DETOXNER® DETOX?  8. När/Hvornor ska jag inte/ikke använda/bruge
3. Vad/Hvad innehåller/indeholder DETOXNER® DETOX? DETOXNER® DETOX? 
4. När/Hvornor använder/bruger jag DETOXNER® DETOX? 9. Förvaring/Opbevaring
5. Vad/Hvad är effekten av DETOXNER® DETOX? 10. Innehåll/Indehold
6. Hur använder/bruger jag DETOXNER® DETOX? 11. Kontaktuppgifter 

1. VAD/HVAD ANVÄNDS/BRUGES DETOXNER® DETOX FÖR/TIL? 
Vi lever alla hektiska liv, ibland till den punkt där många av oss känner/føler sig trötta/trætte och stressade. 
Det vi äter/spiser och dricker kanske inte alltid är det hälsosammaste valet/måske ikke altid er det sundeste 
valg. Dessa faktorer påverkar vårt tarmsystem negativt. Ett välbalanserat tarmsystem är inte alltid det lättaste 
ämnet/emne att tala om men är viktigt för vår hälsa/sundhed och vårt välbefinnande/trivsel. Som en del av 
matsmältningssystemet/fordøjelsessystemet har tarmen två huvudfunktioner/hovedfunktioner: 
•  att smälta/fordøje mat och absorbera näringsämnen/næringsstoffer (men också vissa läkemedel) 
•  i blodflödet att utvisa avfallsprodukter/udvise affaldsprodukter och toxiner (gifter).
Dina tarmar innehåller miljarder bakterier, både nyttiga/gavnige och skadliga. Normalt är denna tarmflora 
välbalanserad. Men en stressad vardag och obalanserad livsstil kan störa/forstyrre den balansen och göra 
dina tarmar upprörda/forstyrrede: tarmrörelserna/tarmbevægelserne blir oregelbundna/uregelmæssige, 
din tarmaktivitet påverkas liksom avföringens/afføringens fuktighet och konsistens.  Resultatet/utfall? Din 
energinivå/energiniveau sjunker/falder och du känner dig försvagad/føler sig svækket.

2. VAD/HVAD ÄR DETOXNER® DETOX?
DETOXNER® DETOX är en högkvalitativ, bioaktiv produkt som snabbt/hurtigt optimerar din tarmfunktion och 
effektivt justerar störningar/tilpasser forstyrrelser. Den har en stark rensande och renande effekt/virkning som 
stöder/understøtter din metabolism. Du kan märka/bemærke effekten av DETOXNER® DETOX redan/allerede 
efter en dag. 
DETOXNER® DETOX är baserat på det patenterade 2QR-komplexet, en bio-aktiv förening som utvinns/
ekstraheres av växter/planter. 2QR-komplexet är unikt i sin förmåga att selektivt neutralisera skadliga bakterier. 
Dess/Dens prebiotiska/præbiotiske ingredienser fungerar som “super food” för de goda/gode bakterierna, och 
stöder/støtter deras utveckling och tillväxt/vækst. Som ett resultat återställer/genopretter DETOXNER® DETOX 
balansen i tarmfloran, samt justerar och optimerar tarmfunktionen. 
 
DETOXNER® DETOX stimulerar också upptaget/upptagelsen 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/afføringen konsistens.

3. VAD/HVAD INNEHÅLLER/INDEHOLDER  DETOXNER® DETOX?
DETOXNER® DETOX innehåller 5 dospåsar/dosisposer, (DETOXNER®-mix) och 20 brustabletter, (DETOXNER®-
drink.) DETOXNER®-mix innehåller en högkvalitativ blandning/højkvalitetsmix av 2QR-komplex*, prebiotiska/
præbiotiske komplex och Psyllium-fibrer. DETOXNER®-drink: Tabletterna innehåller 2QR-komplex* och 
prebiotisk/præbiotiske komplex. 2QR-komplexet* är en ny och patenterad ingrediens som består av naturliga 
polysackarider, galaktoarabinan, polyglukuronsyra, crosspolymer. 

4. NÄR/HVORNÅR SKA JAG ANVÄNDA/BRUGE DETOXNER® DETOX?
DETOXNER® DETOX  är en naturligt produkt. Då det är viktigt att tarmflora och tarmsystem återfår/genvinder sin 
naturliga balans utan hjälp av DETOXNER® DETOX rekommenderar vi att sammanhängande dagar/på hinanden 
følgende dage.

5. VAD/HVAD ÄR EFFEKTEN?
Effekterna av/af DETOXNER® DETOX kan märkas redan/vil allerede mærkes första dagen: 
• DETOXNER® DETOX aktiverar tarmens rörelser/bevægelser (peristaltik)
• DETOXNER® DETOX återställer/genopretter och optimerar den naturliga tarmfloran
• DETOXNER® DETOX reglerar/regulerer fuktbalansen och avföringen/afføringen
• DETOXNER® DETOX ökar/øget upptaget av näringsämnen/næringsoptagelse 

Det finns flera indikatorer på denna effekt när du använder/bruger DETOXNER® DETOX. Inte alla indikationer du 
märker/bemærker är lika trevliga/hyggelige. De är emellertid/dog förbundna till tarmkanalens rengöringseffekt/
tarmrensningseffekten och är tillfälliga/midlertidige (under tiden du använder/bruger programmet).

5-DAGARS PROGRAM 1-DAGS BOOST

• Oregelbunden/Uregelmæssig och/eller stressad 
livsstil

• Dåliga mat/mad- och dryck-/drikke vanor
• Stress som påverkar ditt mag/mave-tarmsystem 

negativt
• Försämrad/Forringet tarmbalans (t.ex./f.eks. på 

grund av annorlunda/forskellige mat-/spise vanor 
tex/f.eks.när du reser utomlands/udlandet

• Dagen efter en tung måltid
• Dagen efter att ha ätit/spist något opassande
• Dagen efter du druckit/drak för mycket/meget 

alkohol
• Vid oregelbunden/uregelmæssige avföring/afføring
• Varje gång/Hvergang du enkelt vill ge ditt mag/

mave-tarmsystem lite extra hjälp 

Annorlunda/Anderledes 
lukt/lugt av avföringen

Ökad/Øget flatulens, 
(uppblåsthet/oppustethed), 
under de första dagarna av 
användningen

Ökad/Øget aktivitet 
av tarmrörelser/ 
tarmbevægelser 

Positiv förändring/ændring 
i avföringens konsistens/
afføringsteksturen



8. NÄR/HVORNÅR BÖR/SKAL JAG INTE ANVÄNDA/BRUGE  DETOXNER® DETOX
• Om/Hvis du är överkänslig/overfølsom mot någon av ingredienserna 
• Om/Hvis du upplever plötslig buksmärta/pludselige mavesmerter
• Om/Hvis du får lätt/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

DETOXNER® DETOX 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® DETOX, (mix eller drink).  
DETOXNER® DETOX 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/må behöva/muligtvis justera sin medicinering, eftersom DETOXNER® DETOX kan 
påverka glukosupptaget/glukoseoptagelsen. Konsultera/Konsulter därför med din läkare/læge före du tar/
tilføjer tillskott med fibrer/fibre. 

Inga kända kontraindikationer.
Vi rekommendarar dock gravida eller ammande att konsultera sin barnmorska/jordemoder eller läkare/læge 
innan de tar DETOXNER® DETOX.

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 inte efter utgångsdatum/udløbsdato som 
anges på ytterförpackning/yderkartonen och dospåsar/dosisposer. Förvara DETOXNER® DETOX utom syn och 
räckhåll/rækkevidde för barn/børn.

10. Innehåll/Indhold
• 5 dospåsar/dosisposer (9 g)
• 20 brustabletter/brusetabletter (4,2 g) 
• Bruksanvisning 
11. Kontaktupplysningar

 
Vid eventuella frågor/spørgsmål kontakta distributör. För mer information 
besök www.detoxner-detox.se/ www.detoxner-detox.dk. 
DETOXNER® DETOX är en medicinteknisk produkt/medicinsk udstyr  
Senast reviderat datum: Oktober 2018

6. HUR ANVÄNDER/BRUGER JAG DETOXNER® DETOX?
DETOXNER® DETOX är ett 5-dagars program. Under 5 dagar i följd/sammenhængende dage börjar/starter du 
dagen med ett/et glas DETOXNER®-mix på tom mage/mave. Under dessa/I løbet af disse 5 dagar dricker du 
också 4 DETOXNER®-drink tidig morgon, frukost/morgenmad, lunch och middag.
För att få ut det mesta/mest ud av ditt DETOXNER® 5-dagars program:
• Drick mycket/meget vatten/vand, (1,5 liter per dag)
• Säkra/Sørg for att du får tillräckligt/nok med fysisk aktivitet
• Undvik/Undgå alkohol, kaffe och kött/kød
Du kan också ibland/nogle gange använda/bruge DETOXNER® DETOX som en 1-dagars-kur för att boosta ditt 
mag/mave-system: 1 mix (dospåse) och 4 drink (brustabletter) fördelat under/løbet dagen.
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/nok med fysisk aktivitet. Detta är särskilt/især viktigt under/løbet af 
det 5-dagars DETOXNER® DETOX -programmet. Vi rekommenderar/anbefaler också att du undviker/at undgå 
alkohol, kaffe och kött/kød under programmet.

7. FINNS DET NÅGRA/MULIGE BIVERKNINGAR? 
• Förstoppning/Forstoppelse kan uppstå om du inte har tillräckligt/nok med vatten/vand till pulvret och/

eller brustabletten. Fibrerna i DETOXNER® DETOX  kommer att blandas med innehållet/indholdet i dina 
tarmar och har kapacitet att absorbera/absorbere vatten/vand. Att tillsätta tillräckligt/tilføje nok med 
vatten/vand bibehåller/fastholder fuktnivån. Att dricka mycket/meget vatten/vand (1,5 liter om dagen) 
hjälper till att återställa/genoprette och behålla/opretholde fuktbalansen. 

• Magen/Maven 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.

DETOXNER®-mix

1

2

3

DETOXNER®-drink

1

2

Töm/Tøm innehållet från en 
dospåse/dosispose i ett glas

Fyll glaset med vatten/vand eller 
juice och rör/rør om

Drick genast/ straks, följt/
efterfulgt av ett extra 
glasvatten/vand eller juice

Lös upp/Opløs en brustablett i 
ett glas vatten/vand

Drick genast/straks

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

Distribueras i Sverige av

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

      Tillverklare
TheOTClab
Paulus Potterstraat 20
1071 DA Amsterdam,
The Netherlands
www.theotclab.com

Distribueras i Danmark af

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

! V8800812 / 18J1
0482

DETOXNER® DETOX


